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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 14 september 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. Rik Dekeyser; mevr. Mieke Hoorens. 

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 15 juni 2020. 

2. Kennisname cijfers rapportering juni 2020. 

3. Opvolging werking 

3.1. Personeel 

3.1.1. Goedkeuring uitbreiding arbeidsreglement met camerabewaking. Dit 

camerareglement wordt ter goedkeuring voorgelegd in het BOC. 

3.1.2. Personeelsverloop en –schaarste: 

De vergadering gaat akkoord met volgende voorstellen: 

- het openstellen vacature ‘voltijds onderhoudsmedewerker’; 

- het openstellen vacature ‘voltijds administratief medewerker/project 

assistent’ (niv. C1-3). Deze functie kan opgenomen binnen de 

subsidiëring van het asbestdossier; 

- de op te stellen re-integratietrajecten voor langdurige zieke; 

- in dialoog te treden met vakbond inzake interimarbeid. 

3.1.3. Rechtszaak ploegleider: uitspraak (2 september) zal schriftelijk 

overgemaakt worden aan I.V.I.O. 

3.1.4. Groepsverzekering in het kader van COVID-19. De vergadering gaat 

akkoord om de periode van tijdelijke werkloosheid te laten verzekeren.  

3.2. Recyclageparken 

3.2.1. Goedkeuring OVAM oriënterend bodemonderzoek rp Ingelmunster en 

Oostrozebeke. 

3.2.2. Milieuvergunning rp Ingelmunster: voor de ontsluiting riolering wordt een 

bestek opgemaakt door de architect van de gewijzigde situatie met 

oppompen afvalwater. 
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3.3. Algemeen 

3.3.1. Goedkeuring studieopdracht reductie biologisch afval. 

3.3.2. Goedkeuring aankoop bestelwagen Opel Movano. 

De aanschaf van een dienstvoertuig voor dienstreizen leidinggevenden 

wordt onderzocht en een voorstel wordt later voorgelegd. 

4. Kennisname sensibilisatie projecten najaar. 

5. Goedkeuring bestek ondergronds glasbollen. 

6. Goedkeuring gunning leveren van P+MD-zakken aan Sphere Belgium SA 

(offertebedrag € 46.946,40 excl. BTW). 

7. Goedkeuring gunning leveren van polyethyleen restafvalzakken (offertebedrag 

€ 153.500,00 excl. BTW). 

8. Bevestiging aanstelling financiële, fiscale bijstand en controle boekhouding 

aanstelling en toekenning gunning aan Pierre De Weirdt (offertebedrag € 93.799,20 

incl. BTW). 

9. Asbestproject gunning prijsvragen zakken, plaatzakken en PBM’s. 

De vergadering keurt volgend gunningen toe aan: 

- bronverpakkingen asbest: Dimensio Verpakkingen (offertebedrag € 50,07 incl. 

BTW). 

- plaatzakken: Vercom (offertebedrag € 20,03 incl. BTW). 

- PBM’s: MIDEX SAFETY NV (offertebedrag € 16,09 incl. BTW). 

10. Mededeling 

10.1. Kennisname verslag HOC en BOC 29 juni 2020 

10.2. Kennisname groepsaankoop compostvaten en –bakken via Mirom Roeselare. 

11. Varia 

11.1. Jaarlijkse diner leden raad van bestuur. 

11.2. Betaalautomaten Lendelede – lichthinder. 

11.3. Terugkerende klachten bij ophaling opvolgen. 

11.4. Aankondiging neerleggen mandaat als vertegenwoordiger rvb Nadine 

Verheye. 

 

 

Dries Dehaudt 

voorzitter 


