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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 17 februari 2020 om 18.00 uur. 

Aanwezig:  

bestuurders voor de deelnemers- gemeenten: 

dhr. Dries Dehaudt, Izegem –voorzitter; dhr. Danny Bossuyt, Meulebeke – ondervoorzitter; dhr. 

Wesley Lannoo, Ardooie; 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. Frank Bulcke, dhr. Rik Dekeyser; Mevr. Mieke Hoorens; dhr. Serge Dhondt 

permanent deskundige: dhr. Rudi Neirynck. 

secretaris: mevr. Eveline Vandenbogaerde 

voor I.V.I.O.: 

dhr. Dirk Aelvoet, algemeen directeur, dhr. Pierre De Weirdt, financieel directeur. 

 

Agenda:  

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 20 januari 2020 

2. Kennisname cijfers rapportering december 2019 en toelichting retributies vs 

2018/2019. 

3. Opvolging werking 

3.1. recyclageparken 

3.1.1. Goedkeuring beveiliging recyclageparken – camerabewaking met 

aanstelling uitvoering werking aan Tilleman Security (kostprijs 

€ 1.588/park) mits start met testfase op 1 recyclagepark. 

3.2. algemeen 

3.2.1. Goedkeuring aankoop 3P (1 systeemlicentie en 2 gebruikerslicenties). 

3.2.2. Rechtszaak m.b.t. inbraak rp’s I.V.I.O, gezien schadeclaim bijna 

waardeloos is beslist vergadering tot geen aanstelling advocaat. 

4. Sensibilisatie 

4.1. Kennisname peukenactie (Provinciale werkgroep) 

4.2. Goedkeuring extra inzet op digitale communicatie I.V.I.O. 

5. Milieucoördinator: 

Voor de aanstelling milieucoördinator werd een marktverkenning gedaan bij 

Adviesburo Wiels en Suez. De vergadering gaat akkoord voor het voorstel van Suez 

en om deze samenwerking te integreren in de nog op te stellen overeenkomst met 

Ecowest 2.0. 

6. Project asbestinzameling principe 

De vergadering gaat akkoord met: 

- de werkwijze aanbrengen asbest op de recyclageparken, het aanrekenen van de 

bronverpakking voor het aanbrengen van asbestafval naar het recyclagepark. Het 

bestek wordt goedgekeurd. 
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- de ophaling plaatzakken door I.V.I.O. op aanvraag. 

- de uitbesteding van de ophaling van de containers. Het bestek wordt 

goedgekeurd.  

- de prijsvraag met technische specificatie bronverpakking asbest, plaatzakken en 

PBM’s wordt goedgekeurd. 

7. Mededeling 

7.1. Kennisname rapport controle glasbolnetwerk. 

8. Varia 

8.1. Vraag m.b.t. herbruikbare en recycleerbare bekers. 

8.2. Kennisname ophalingen m.b.t. wijziging ophaalrondes. 

 

 

 

 

Dries Dehaudt 

voorzitter 


