
Intergemeentelijke vereniging voor       7/2020 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   
 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 28 JULI 2020 

 
 
1 Verslag van 2 juni 2020 - goedkeuring 

 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
4 Inzameling van grofvuil op afroep in Oostende voor de periode september 

2020 – 2022, één maal verlengbaar voor een periode van twee jaar (2023 – 
2024) – bekrachtiging gunning 

 
De Raad van Bestuur bekrachtigt de gunning van de opdracht m.b.t. de inzameling van grofvuil op 
afroep in Oostende voor de periode van september 2020-2022, één maal verlengbaar voor een 
periode van twee jaar (2022-2023) aan de firma REMONDIS DEPOORTER bvba te Oostende voor 
variante 2.  
 
5 Verwachte prijsvermindering papier en karton - bekrachtiging goedkeuring 

aanpassing gunningsprijs papier en karton  
 
De Raad van Bestuur bekrachtigt de aanvaarding tot prijsvermindering van 10,84 EUR/ton voor de 
verwerving van Papier en Karton en dit met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en met een 
bijkomende evaluatie voor de periode 1 maart 2020 t.e.m. december 2020 waaruit een prijscorrectie 
voortvloeit  voorzover het herziene prijsvermindering meer dan 2 EUR/ton bedraagt t.o.v. de 10,84 
EUR/ton. De aanpassing kan enkel naar beneden gebeuren. 

 
 
7 Onderhoud stoomketel 2 uitvoering maart  2021 - vervanging van plafond  

1ste en 2de trek en levering reserve buisstompen collectoren – gunning  
 
De opdracht voor het vervangen van het plafond van de 1ste trek van ketel 2, het leveren van 
buisstompen voor de collectoren en extra werken  wordt gegund aan de firma M2IT sas te Portes les 
Valence (Frankrijk).  

 
8 Onderhouds- en permanentiecontract voor de continu analyseapparatuur 

voor 2020 – gunning  
 

De Raad van Bestuur besluit het onderhouds- en permanentiecontract voor de 3 FTIR toestellen voor 
2020 te gunnen aan de firma ABB. 
 
 

9 Levering van aardgas gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2022 – wijze van gunnen, bestek en raming en 
machtiging voorzitter voor de gunning en bekrachtiging in volgende 
Raad van Bestuur – goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende prijsvraag met het oog op een onderhandelingsprocedure 
m.b.t. de levering van gas voor een periode van twee jaar (2021 en 2022), goed. 
 
De Raad van Bestuur aanvaardt de raming voor een periode van 2 jaar. 



 
De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om deze opdracht te gunnen en om deze gunning 
achteraf ter bekrachtiging voor te leggen aan de eerstvolgende Raad van Bestuur. 
 

10 Afname garanties van oorsprong (GVO, afkomstig van de 
huisvuilverbrandingsinstallatie IVOO, vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 31 
december 2023 - prijsvraag en machtiging voorzitter voor de gunning en 
bekrachtiging in volgende Raad van Bestuur – goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur geeft de opdracht tot het uitvoeren van een prijsvraag m.b.t. de afname van de 
garanties van oorsprong voor een periode van drie jaar (2021,  2022 en 2023), goed. 
 
De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om deze opdracht te gunnen en om deze gunning 
achteraf ter bekrachtiging voor te leggen aan de eerstvolgende Raad van Bestuur. 
 
 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie  


