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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 te Izegem - maandag 13 juli 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.: 

Mevr. Cindy Coucke, waarnemend algemeen directeur, dhr. Pierre De Weirdt, financieel directeur. 

 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 19 juli 2021 

2. Rapportering 

2.1. Kennisname cijfers halfjaarlijkse rapportering 

2.2. Goedkeuring krachtlijnen budget 2022. 

2.3. Kennisname rapportering asbestproject 

3. Opvolging werking 

3.1. personeel 

3.1.1. personeelsschaarste en verzoek vakbonden flexi-jobs: goedkeuringen 

m.b.t. tijdelijk contract interim, 30,4 u/week (flexi-job), werkstagiair 

VDAB, functieomschrijving en openstelling interne functie 

chauffeur/technisch medewerker en aanschaf extra voertuig 

3.1.2. optimalisatie telefonie/internet: goedkeuring consultancy adviesbureau 

Runa. 

3.1.3. aanwerving stafmedewerker light search: goedkeuring aangepast 

functieprofiel en openstellen van de functie voor kandidaten met 

bachelordiploma en min. 5 j. ervaring in gelijkaardige functie mits 

capaciteitstest. 

3.2. recyclageparken 

3.2.1. goedkeuring bestek beheerssysteem parken 

3.2.2. kennisname svz recyclagepark Meulebeke (mobiliteitstoets, milieurapport 

en omgevingsaanvraag). 

3.2.3. goedkeuring aanpassing contract inzameling matrassen 

3.2.4. kennisname kosten aanpassingswerken rp Izegem 
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3.3. algemeen 

3.3.1. kennisname OVAM registratiesysteem MATIS. 

3.3.2. goedkeuring aanpassing bestek mobiele camera’s. 

4. Gunning textielinzameling + procedure illegale inzameling textiel: goedkeuring 

gunning van 2 percelen textielinzameling aan Vic-tex (Zulte) en kennisname 

schrijven naar gemeenten m.b.t. strijd tegen illegale inzameling textiel 

5. Varia 

 

 

Eveline Vandenbogaerde  Dries Dehaudt 

secretaris  voorzitter 

 


