
Intergemeentelijke vereniging voor       6/2020 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   
 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 2 JUNI 2020 

 
 
1 Verslag van 28 april 2020 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
4 Personeel – vraag tot verlenging deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - 

toestemming 
 
De Raad van Bestuur besluit de bovenstaande aanvraag voor de verlenging van de progressieve 
tewerkstelling aan 75% van haar normale tewerkstelling van 80% (=60% van voltijdse 
tewerkstelling) in het kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed te keuren voor de 
periode van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020. 

 
 
5 Personeel - Aanvraag operator productie mecanicien om het toegestande 

jaar verlof zonder wedde uit te stellen 
 

De Raad van Bestuur geeft toestemming aan betrokkene om de ingangsdatum van het nemen 
van het jaar verlof zonder wedde voor de tweede maal uit te stellen en om het jaar verlof zonder 
wedde te laten ingaan vanaf 1 november 2020. 

 
 
6 Verwachte prijsvermindering papier en karton - volmacht aan voorzitter tot 

goedkeuring aanpassing gunningsprijs papier en karton en bekrachtiging 
in volgende Raad van Bestuur - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om een haalbare prijsreductie te aanvaarden en om deze 
achteraf te laten bekrachtigen in de eerstvolgende zitting van de Raad van Bestuur. 

 
8 Vervanging bovenwand stoomketel 2 – wijze van gunnen, bestek en 

raming - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende prijsvraag met het oog op een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking m.b.t. vervanging van de 
bovenwand van de stoomketel en de raming, goed. 

 

9 Herstel 9 brandluiken – gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit om via de procedure van de “aanvaarde factuur” de opdracht voor de 
herstelling van 9 brandluiken en rookafvoerluiken te gunnen aan de firma COLT. 
 
 
 
 
 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie  


