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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 15 DECEMBER 2020 

 

 

 

 

1 Verslag van 24 november 2020 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
2 Voorlopige aanstelling van de heer Ronny Vangenechten ter vervanging 

van de heer Eddy Van Muysewinkel - goedkeuring en benoeming in 
volgende Algemene Vergadering  

 
De heer Ronny Vangenechten wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO. 
 
De aanstelling van de heer Ronny Vangenechten zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
5 Aanstelling externe milieucoördinator – goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur besluit GNConsult aan te stellen als externe milieucoördinator voor een periode 
van 2021-2024; 2 keer verlengbaar met periodes van 2 jaar. 
 

6 Bespreking Bijzonder Onderhandelingscomité i.v.m. CAO  
 
De Raad van Bestuur keurt een cao 2019-2020-2021 goed.  

 
7 Personeel: 
 

7.1 Nieuw functieprofiel Onderhouds- en Projectingenieur – goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende functieprofiel voor Onderhouds- en Projectingenieur 
goed. 
 

7.2 Aanpassing organogram (zie bijlage) aan het nieuw functieprofiel van 
Onderhouds- en Projectingenieur - goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende organogram met toevoeging van het functieprofiel voor 
Onderhouds- en Projectingenieur goed. 
 

7.3 Aanpassing Artikel III 1 van het administratief statuut ingevolge het 
nieuw functieprofiel Onderhouds- en Projectingenieur - goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur besluit Artikel III 1 van het administratief statuut aan te passen ingevolge het 
hierboven goedgekeurde funtieprofiel. 
 



7.4 Aanleggen van een wervingsreserve voor de Onderhouds- en 
Projectingenieur – goedkeuring procedure en voorwaarden 

 
De Raad van Bestuur keurt de procedure en voorwaarden voor het aanleggen van een 
wervingsreserve voor de Onderhouds- en Projectingenieur goed. 

 
8 Brandpolis – gunning via vzw opdrachtencentrale als aankoopcentrale – 

goedkeuring 
 
IVOO onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst met Opdrachtencentrale vzw. De opdracht voor 
de brandverzekering speciale risico’s wordt gegund aan Van Breda Ris & Benefits NV voor een 
periode van 5 jaar (2021 tot en met 2025). 
 

9 Opdrachten groot onderhoud najaar 2020 - bekrachtiging 
 
De Raad van Bestuur bekrachtigt de toewijzing de voorgedragen opdrachten. 

 
12 Afname garanties van oorsprong (GVO) afkomstig van de 

huisvuilverbrandingsinstallatie, vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 
2023 – uitstel van gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe prijsvraag m.b.t. de afname 
van de garanties van oorsprong te organiseren en deze te beperken voor een periode van 1 jaar. 

 
13 Onderhouds- en permanentiecontract voor de continu analyseapparatuur 

voor 2021 – gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor het onderhouds- en permanentiecontract voor de 
continu analyseapparatuur voor 2021 te gunnen aan de firma ABB. 
 

14 Personeel: 
 

14.2 Vacantverklaring functie operator-mecanicien 
 
De Raad van Bestuur verklaart een functie van operator-mecanicien vacant.  
De Raad van Bestuur besluit de vacature voor operator mecanicien in ploeg in eerste instanties enkel 
intern op te stellen voor de 3 mecaniciens in dagdienst. 
Indien er intern een kandidaat is om volcontinu in ploeg te werken wordt er een vacature 
uitgeschreven voor een operator in dagdienst. Indien er intern geen kandidaat gevonden wordt om 
volcontinu in ploeg te werken wordt er een vacature uitgeschreven voor een operator in ploegdienst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie 


