RAAD VAN BESTUUR
Beknopt overzicht genomen beslissingen raad van bestuur van de zitting gehouden in I.V.I.O.,
Lodewijk de Raetlaan 12 in Izegem op maandag 20 mei 2019 om 17.00 uur.
Aanwezig:
bestuurders voor de deelnemers- gemeenten:
dhr. Dries Dehaudt, voorzitter; dhr. Danny Bossuyt – ondervoorzitter; dhr. Tonny Berteloot,
Dentergem; mevr. Nadine Verheye, Ingelmunster; mevr. Greta Vandeputte, Ledegem; dhr. Nico
Parmentier, Lendelede; mevr. Anne-Sophie Verschoore, Oostrozebeke; dhr. Paul Lambrecht,
Pittem; dhr. Chris Dewinter, Ruiselede; mevr. Roos Tack, Tielt;
leden met raadgevende stem:
dhr. Geert Leenknecht, Izegem; mevr. An Vanden Bussche, Tielt;
waarnemers voor Ecowest:
dhr. Rik Dekeyser; Mevr. Mieke Hoorens; dhr. Alain Konings;
permanent deskundige: dhr. Rudi Neirynck;
secretaris: dhr. Dominiek Pillaert;
voor I.V.I.O.:
Dhr. Frank Bulcke, algemeen directeur; dhr. Pierre De Weirdt; dhr. Henk Schotte, exploitatie
verantwoordelijke; mevr. Heidi Deruytter, administratief verantwoordelijke;

Agenda:
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15 april 2019.
2. Kennisname cijfers rapportering maart 2019.
3. Opvolging werking
3.1. personeel

3.1.1. kennisname parkwachters absenteïsme
3.1.2. kennisname svz ontslag ploegleider
3.1.3. goedkeuring aanwerving technisch medewerker niveau C1-3 met ingang
vanaf 1/06/2019
3.1.4. goedkeuring aanwerving parkwachters niveau D1-3: 1 voltijds (38/38) en
1 deeltijds (29,5/38)
3.1.5. goedkeuring openverklaring exploitatie verantwoordelijke niveau A1-3
(38/38)
3.1.6. kennisname aanwerving algemeen directeur svz
3.2. recyclageparken

3.2.1. brugdagen 2020 werden goedgekeurd in de raad van bestuur
15/04/2019. Er wordt gevraagd om het recyclagepark open te houden op
zaterdag 2 mei 2020. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het BOC
4. Sensibilisatie
4.1. kennisname eindevaluatie Let’s do it op school – debat en persconferentie

(3 juni)
5. Aanpassing verslag rvb aan av: kennisname toevoeging alinea door bedrijfsrevisor
6. Tender ‘inzameling en vermarkting afvalstoffen’
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6.1. goedkeuring samenstelling en engagement beoordelingscommissie voor

evaluaties ingediende offertes bestek “Dienstverleningsopdracht tot het
inzamelen en vermarkten van afvalstoffen en materialen”
7. Ondernemingsplan 2019-2024: kennisname rondgang gemeente-vennoten
8. Mededeling
8.1. kennisname subsidiedossier asbest Ovam: vastgelegd subsidiebedrag € 659.007

9. Varia
9.1. vraag plaatsing camera’s ingang van recyclageparken i.v.m. wachtrijen
9.2. kennisname gratis app ‘Recycle’ die alle info verschaft over de afvalinzameling
9.3. vraag m.b.t. kosten ondergrondse containers
9.4. vraag i.v.m. eventuele prijsstijging restafvalzakken. Tot op heden is er nog geen

beslissing. De berekening is een onderbouwing van het ondernemingsplan

Dries Dehaudt
voorzitter
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