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RAAD VAN BESTUUR 

Beknopt overzicht genomen beslissingen raad van bestuur van de zitting gehouden online via 

Teams op maandag 15 maart 2021 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; dhr. Jean-Pierre Deven, 

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 februari 2021. 

2. Opvolging werking 

2.1. Personeel 

2.1.1. Kennisname evaluaties personeel en beoordelingsmethodiek. 

2.1.2. Kennisname ontslag administratief bediende/projectmedewerker asbest en een 

nieuwe aanwerving vanuit de wervingsreserve. 

2.1.3. Goedkeuring overeenkomst interim-kantoor Agilitas na prijsvraag verscheidene 

uitzendbureau’s. 

2.2. Recyclageparken 

2.2.1. Bespreking alternerend openen recyclageparken 2022. 

2.3. Algemeen 

2.3.1. Kennisname aankoop nieuwe bestelwagen. 

3. Algemene vergadering 17 mei 2021 

3.1. Goedkeuring agenda. 

3.2. balans en resultatenrekening 

Voor een eventuele teruggave netto-opbrengst jaar 2020 aan deelnemer-gemeenten 

wordt een toelichting gegeven van een scenario met 3 mogelijke varianten. 

Na stemming wordt gekozen voor de variante waarbij de overflow van de netto-

opbrengst voor de helft wordt aangewend voor de aanleg van de voorziening voor 

overige risico’s en posten. 

De vergadering keurt de balans en resultatenrekening goed mits aanpassing van 

gekozen variante. 
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3.3. Goedkeuring verslag raad van bestuur aan algemene vergadering. 

4. Kennisname jaarlijkse milieuaudit. 

5. Sensibilisatie: nihil. 

6. Mededeling 

6.1. Kennisname aangifte mandaten Rekenhof 

7. Rapportering: nihil. 

8. Varia: vragen m.b.t. kattenbakvulling, verloop asbestinzameling huis-aan-huis, aanpassing 

bestek matrassen, regiovorming gemeenten, camera’s, invoeren boordtabel en 

aanpassingen betaalticket recyclageparken. 

 

 

 

Eveline Vandenbogaerde  Dries Dehaudt 

secretaris  voorzitter 


