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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 en met onlinesessie Microsofte teams 

op maandag 20 april 2020 om 18.00 uur. 

Aanwezig:  

bestuurders voor de deelnemers- gemeenten: 

dhr. Dries Dehaudt, Izegem –voorzitter (via Teams); dhr. Danny Bossuyt, Meulebeke – 

ondervoorzitter; dhr. Wesley Lannoo, Ardooie; dhr. Tonny Berteloot (via Teams), Dentergem; 

mevr. Nadine Verheye (via Teams), Ingelmunster; mevr. Greta Vandeputte (via Teams), 

Ledegem; dhr. Nico Parmentier, Lendelede; mevr. Anne-Sophie Verschoore (via Teams), 

Oostrozebeke; dhr. Paul Lambrecht, Pittem; dhr. Chris Dewinter, Ruiselede; mevr. Roos Tack, 

Tielt. 

leden met raadgevende stem: 

dhr. Geert Leenknecht (via Teams), Izegem; mevr. An Vanden Bussche (via Teams), Tielt. 

waarnemers voor Ecowest: 

dhr. Rik Dekeyser; mevr. Mieke Hoorens (via Teams). 

permanent deskundige: dhr. Rudi Neirynck (via Teams). 

secretaris: mevr. Eveline Vandenbogaerde (via Teams). 

voor I.V.I.O.: 

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

 

Agenda 

Besluit online-vergaderen omwille van COVID-19 maatregelen. 

Alle bestuurders gaan akkoord met deze werkwijze en rechtsgeldige besluitvorming. 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 16 maart 2020. 

2. Kennisname cijfers rapportering tonnages eerste kwartaal 2020. 

3. Opvolging werking 

3.1. Personeel 

3.1.1. Aanwerving parkwachter: goedkeuring opstart aanwervingsprocedure 

parkwachters, voltijds D1-3. 

3.1.2. Kennisname invloed maatregelen COVID-19 op prestaties werknemers. 

3.2. Recyclageparken 

3.2.1. Kennisname heropening recyclageparken 7 maart svz. 

3.3. Algemeen 

3.3.1. Aanstelling commissaris-revisor 

Op basis van het evaluatieverslag wordt aan de Gewone Algemeen 

Vergadering van 18 mei voorgesteld, het kantoor Callens, Pirenne, 

Theunissen en Co voor de periode van 2020 t.e.m. 2022 te benoemen tot 

commissaris-revisor met een jaarlijkse vergoeding van € 3.600. De 

vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

3.3.2. Kennisname stopzetting inzamelvergoeding textiel vanwege COVID-19. 

Na opheffing van de COVID-maatregelen zal verder gezien worden of de 

overeenkomst kan worden voortgezet of dient te worden ontbonden. 

3.3.3. Kennisname ophaling grofvuil voorjaar 
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4. Goedkeuring bestek restafvalzakken. 

5. Ondergrondse afvalcontainers (glas) 

5.1. OVAM subsidiedossier ondergrondse afvalcontainers. Goedkeuring definitieve 

oplevering en vrijgave borgstelling. 

5.2. Fost Plus subsidiëringsoverdracht 2019/2020. Goedkeuring projectvoorstellen. 

6. Mededeling 

6.1. Kennisname svz rechtszaak ontslag ploegleider. 

6.2. Kennisname uitstel vergadering HOC en BOC 

6.3. Kennisname voorstel verloop gewone algemene vergadering 18 mei n.a.l. 

Corona-crisis en afgelasting aansluitend diner. 

7. Varia 

7.1. Verzameling van voorafgestelde vragen leden raad van bestuur 

- vraag m.b.t. inhoud restafvalzakken bestek 

- vraag m.b.t. Coronacrisis om meer dan 2 fracties toe te laten op het 

recyclagepark. 

- vraag m.b.t. installatie webcam aan recyclageparken zodat bezoekers de 

drukte aan de recyclageparken kunnen nagaan. 

 

 

 

 

Dries Dehaudt 

voorzitter 


