DATA
AGENDAPUNT NR. AGENDAPUNT
2/02/2012 1096
Valorfrit - aanvaardingsplicht

BESLISSING
De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om bovenvermeld bedrag niet terug te vorderen bij de gemeenten maar de aankoopnota's (SITA)
voor alle gemeenten vanaf 2012 opnieuw bij IVLA te laten toekomen en parallel daaraan ook de opbrengsten van de ingezamelde frituuroliën
en -vetten. IVLA zal aan Valorfrit een aflossingsplan voorstellen zodat het saldo van 51.174 EUR in de loop van 2012 gestaag kan afgebouwd
worden gebruik makend van de opbrengsten van de ingezamelde frituuroliën en -vetten.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de afspraak met Valorfrit m.b.t. tot het opstellen van een afbetalingsplan om het terug te betalen
bedrage van 51,174€ af te lossen alsoof een strategie te bepalen inzake het beschikbare communicatiebudget voor 2011 en 2012. De Raad van
Bestuur gaat éénparig akkoord om met Valorfrit de overéénkomst af te sluiten dat de opbrengsten voor de ingezamelde frituuroliën en -vetten
in 2012 zullen gebruikt worden om het openstaande bedrag af te lossen en dat voor het saldo IVLA in 2012 een intensieve
communicatiecampagne zal voeren rond deze materie. Op die manier moeten geen gelden teruggevorderd worden van de gemeente-vennoten.

2/02/2012 1097

Overéénkomst I.VL.A. - FOST PLUS 2012-2019

2/02/2012 1098
15/03/2012 1099

Aanvoer huisvuil 2011 - Inzamelresultaten
Valorfrit - communicatiebudget 2012

15/03/2012 1100
15/03/2012 1101
15/03/2012 1102
15/03/2012 1103

Subsidiedossier Diftar + Compostvaten - afhandeling
Zwerfvuilactie Delhaize
Jaarverslag en Balans 2011 - planning Algemene
Vergadering
Bestek aankoop PMD-zakken - goedkeuring

15/03/2012 1104

Materialendecreet - gemeentelijke afvalbelastingen

15/03/2012 1105
10/05/2012 1106

Dossier weegverschillen - weegresultaten 2011 toelichting
Jaarverslag en Balans 2011

10/05/2012 1107

Aankoop PMD-zakken - goedkeuring bestek

10/05/2012 1108
10/05/2012 1109
10/05/2012 1110

Dossier weegverschillen - toelichting
Valorfrit - toelichting
Personeelszaken - toelichting

10/05/2012 1111

IVAGO - verwerkingsprijs 2011 - 2012

28/06/2012 1112

Bestek 20120510 - Leveren PMD-zakken -

28/06/2012 1113

Ontwerpbestek ophalen en verwerken
containerparkfracties
Rechtspositieregeling personeel

28/06/2012 1114
28/06/2012 1115
28/06/2012 1116
20/09/2012 1117
20/09/2012 1118

20/09/2012 1119
20/09/12 1120

Scholenproject - toelichting en bespreking
Voorbereiding Algemene vergadering
Bestek CP 20120628 ophalen en verwerken
containerparkfracties
Personeelszaken

20/09/12 1122
20/09/12 1123

Scholenproject - toelichting en bespreking
Diftar - informatie en communicatie - punt toegevoegd
op vraag van Mevr. Agnes Van Crombrugge
Sensibilisering m.b.t. sluikstorten - punt toegevoegd op
vaag van Dhr. Marc Bauwens
Ontwerpbestek ophalen KGA
Ontslag Bestuurder Brigitte Vanhoutte

20/09/12 1124

Aanstelling gevolmachtigde rekeningen Belfius Bank

18/10/12 1125

Bestek CP 20120628 ophalen en verwerken
containerparkfracties - gunningsverslag

20/09/12 1121

18/10/12 1126
18/10/12 1127
16/11/12 1128

16/11/12 1129
16/11/12 1130
16/11/12 1131

16/11/12 1132
16/11/12 1133
16/11/12 1134
5/12/12 1135

27/12/12 1136
27/12/12 1137

27/12/12 1138

De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord met de ondertekening van de overéénkomst. De voorzitter Dhr. R. Eeckhaut, de eerste
ondervoorzitter Mevr. Brigitte Vanhoutte, en de secretaris Dhr. Dirk De Jaegher worden daartoe gemachtigd.
Kennisname
De Raad van Bestuur, in zitting van 02/02/2012, neemt kennis van de afspraak met Valorfrit m.b.t. tot het opstellen van en afbetalingsplan om
het terug te betalen bedrage van 51.174 € af te lossen alsoof een strategie te bapelen inzake het beschikbare communicatiebudget voor 2011
en 2012. De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om met Valorfrit de overéénkomst af te sluiten dat de opbrengsen voor de ingezamelde
frituuroliën en -vetten in 2012 zullen gebruikt worden om het openstaande bedrag af te lossen en dat voor het saldo van IVLA in 2012 een
intensieve communicatiecampagne zal voeren rond deze materie. Op die manier moeten geen gelden teruggevorderd worden van de gemeentevennoten.
De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord met het voorliggend communicatieplan 2012, de uitvoering ervan en het daaraan verbonden te
besteden budget.
De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord met de voorliggende eindstaat. Het dossier wordt overgemaakt aan OVAM.
Kennisname + akkoord met het ingenomen standpunt.
De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord met de voorgestelde planning.
Het ontwerp bestek kan verder worden afgewerkt en een definiteve versie zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur alvorens over te
gaan tot publicatie van de opdracht.
De Raad van Bestuur beslist om over te gaan tot inventaristie van alle bestaande systemen op de diverse containerparken van het
samenwerkingsgebied teneinde een eventuele harmonisatie te realiseren.
Kennisname
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. De
secretaris wordt belast met de verdere voorbereiding en de administratieve afhandeling van de Algemene Vergadering dd° 28/06/2012
1. Het bestek 20120510 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. De
secretaris wordt belast met de verdere administratieve afhandeling van dit dossier.
Kennisname
Kennisname
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot benoeming van Dhr. Kris Dobbelaere in statutair verband (niveau
A) met ingang van 1 juni 2012
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een jobstudent. De Raad van Bestuur verzoekt om in samenwerking met het
interimbureau een profielschets po te maken voor de kandidaten voor deze vakantiejob met vermelding van de minimum vereiste scholing
(diploma), kennis en vaardigheden. De secretaris wordt belast met de verdere administratieve afhandeling van deze aangelegenheid. Het
interimbureau zal de kandidaten selecteren.
De Raad van Bestuur neemt kennis van eht feit dat op basis van de reële kost de finale verwerkingsprijs 2011 van huisvuil door IVAGO werd
gebracht op 117,69 € of een vermindering van 12,31 € per ton. De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord dat aan de
gemeenten op basis van de respectievelijk opgehaalde tonnages huisvuil in 2011 een terugstorting zal gebeuren van 12,31 € per ton. De Raad
van Bestuur neemt kennis van de verwerkingsprijs van 125,00 € per ton voor 2012
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de levering van 1.200.000 PMD-zakken klein formaat - inhoud 60 L - afmetingen 60
x(85+5) cm en 25.000 PMD-zakken groot formaat (scholenproject) - inhoud 120 L - afmetingen 95 x 125 cm toe te vertrouwen aan SPHERE
BELGIUM N.V.LOUIZALAAN 222 te 1050 BRUSSEL voor de prijs van:
vrije variante 2:
1. Post 1: LLDPE 60I. 20,39 gr/zak met trekbandsluiting
prijs: 0,03793 €/zak excl. BTW
2. Post 2: LLDPE 120I. 43,70 gr/zak met polyethyleensluiting
prijs: 0,008740 €/zak excl. BTW
Bedrag van de inschrijving:
1.200.000 x 1,03793 €/zak
= 45.516,00 €
25.000 x 0,08740 €/zak
= 2.185,00 €
Totaal
= 47.701,00 €
BTW 21%
= 10.017,21 €
Algemeen totaal
= 57.718,21 €
Na uitvoerige toelichting en bespreking wordt het bestek met éénparigheid van stemmen goedgekeurd
De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord met de samenstelling van het overlegorgaan. De eerste vergadering van het
overlegorgaan wordt vastgelegd op woensdag 18 juli 2012 om 7.30 u.
/
kennisname van de toelichting en de agende van de Algemende Vergadering
Kennisname
Kennisname + éénparig akkoord dat het overlegorgaan wordt aangevuld met Mevr. A. Van Crombrugge, op haar verzoek.
De verlenging wordt met éénparigheid van stemmen toegestaan. De Secretaris wordt gelast met administratieve afhandeling van deze
aangelegenheid.
/
De Raad van Bestuur is er het éénparig over eens dat de groene lijn in deze zijn opdracht, functie en verantwoordelijkheid heft, alle
communicatie en informatie dient dus ook via deze lijn te verlopen.
éénparig akkoord
Kennisname
Kennisname + Om in vervanging, als eerste-ondervoorzitter, van mevr. Vanhoutte te voorzien wordt Dhr. Jurgen Haustraete met éénparigheid
van stemmen aangesteld als eerste-ondervoorzitter.
Dhr. Jurgen Haustraete, eerste ondervoorzitter, wordt met éénparigheid van stemmen aangeduid om als gevolmachtigde op te treden op de
financiële rekeningen bij BELFIUS N.V. BELFIUS N.V. zal hiervan in kennis worden gesteld en een specimen van de handtekening van Dhr. Jurgen
Haustraete zal hen ter beschikking worden gesteld.
De beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ART. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 oktober 2012 voor de opdracht 'BESTEK
CONTAINRPARKEN'
ART. 2: Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder
ART. 3: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. BB CP 20120628
Valorfrit - inzamelmaand frituurolie en -vet
Kennisname
Planning RVB + Buitengewone Algemene Vergadering: -> /
goedkeuring beleidsplan en begroting 2013
Werkingsbijdrage 2013
Na uitvoerige toelichting en bespreking beslist de Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen de werkingsbijdrage van 3,49 € per
inwoner te handhaven in 2013 m.a.w. de bijdrage gelijk te stellen aan de werkingsbijdrage vor het jaar 2011 en 2012. De inkomsten voor I.VL.A.
uit de werkingsbijdrage zouden aldus: 3,49 x 105.878 = 369.514,22 € bedragen. Het bedrag van 369.514,22 € wordt dientengevolge
ingeschreven in de begroting
Begroting en beleidsplan 2013
De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van beleidsplan en de begroting 2013 goed, deze stukken zullen ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de Buitengewone Algemene Vergadering dd° 27/12/2012
Algemene offerteaanvraag ophaling KGA
Kennisname + de gunningsbeslissing wordt op de agenda geplaatst van de Raad van Bestuur van woensdag 05/12/2012 om 18.00 u
Harmonisatie tarieven recyclageparken - punt
De Raad van Bestuur is het er over eens dat:
toegevoegd op verzoek van Mevr. Agnes Van
Crombrugge.
1. Er dient gestreefd te worden naar uniformiteit op basis van de inventarisatie van een verschillende containerparken;
2. Hieromtrent machtiging dient te worden gegeven aan het directiecomité om dit voor te leggen an de schepencolleges van de deelnemende
gemeenten;
3. Er dient nagegaan te worden wat door de diverse gemeenten van de intercommunale wordt verwacht;
4. Uit evaluatie dient tengevolge bekeken te worden welke rol de intercommunale hierin kan spelen
5. Harmonisatie in deze zich opdringt.
Glasbollenproblematiek - punt toegevoegd op verzoek /
van Mevr. Agnes Van Crombrugge
Administratief statuut - toelichting
De raad van Bestuur is éénparig akkoord met het voorzien in een tuchtprocedure en het weglaten van de evaluatieprocedure in het statuut. Het
overlegorgaan krijgt in deze de opdracht om het statuut verder af te werken en te finaliseren voor goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Valorfrit - inzamelmaand frituurolie en -vet Kennisname
prijsuitreiking
Algemende offerteaanvraag ophaling KGA De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen: Gezien het gunninsverslag, de opdracht te gunnen aan de firma met de
gunningsverslag - gunningsbeslissing
economisch meest voordelige regelmarige offerte, zijnde van Heede Environmental Services, Dullaardstraat 11 te 8940 Geluwe, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 139.065,28 excl. btw of € 168.268,99 incl. 21% btw.
Inzameling gebruikte injectienaalden - dossier KGA 2013 Kennisname
Vervanging Raad van Bestuur - Planning 1° kw. 2013
Beslissing met éénparigheid van stemmen:
1. De volgende vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd op dinsdag 05/02/2013
2. De Buitengewone Algemende Vergadering met op de agenda de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd op
28/03/2013.
3. De uitnodiging tot deze vergadering zal al begin januarie 2013 worden overgemaakt aan de deelnemende gemeenten.
4. De Buitengewone Algemene Vergadering dd° 28/03/2013 zal onmiddellijk worden gevolgd door een vergadering van de vernieuwde Raad van
Bestuur.
5. De secretaris wordt gelast met de verdere administratieve afhandeling van deze aangelegenheden.
Voorbereiding Buitengewone Algemende Vergadering - kennisname van de toelichting en de agenda van de Algemende Vergadering
goedkeuring beleidsplan en begroting 2013

