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BESLISSING
Beslissing met éénparigheid van de stemmen:
1. De Buitengewone Algemene Vergadering dd° 28/03/2013 zal onmiddellijk worden gevolgd door een vergadering van de vernieuwde Raad van
Bestuur
2. De secretaris wordt gelast met de verder administratieve afhandeling van deze aangelegenheden.
De Raad van Bestuur neemt kennis van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28/03/2013.
De secretaris wordt gelast met de verdere administratieve afhandeling vand eze aangelegenheden.
/
/
Dientengevolge en in toepassing van Artikel 20 der statuten wordt het voorzitterschap van de vereniging toevertrouwd aan Dhr. Richard
Eeckhaut, Schepen van de stad Oudenaarde.
Gezien zijn aanststelling als voorzitter wordt Dhr. Richard Eeckhaut, 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. Richard Eeckhaut zal hen ter beschikking
worden gesteld.
Dientengevolge en in toepassing van Artikel 20 der statuten wordt het eerste ondervoorzitterschap van de vereniging toevertrouwd aan Dhr.
Marcel Van Snick gemeenteraadslid van de gemeente Brakel.
Gezien zijn aanstelling als eerste ondervoorzitter wordt Dhr. Marcel Van Snick, 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 Marcel Van Snick zal hen ter beschikking worden
gesteld.
Dientengevolge en in toepassing van Artikel 20 der statuten wordt het tweede ondervoorzitterschap van de verniging toevertrouwd aan Dhr.
Jurgen Haustraete, Schepen gemeenteraadslid van de gemeente Zingem.
Gezien zijn aanstelling als tweede ondervoorzitter wordt Dhr; Jurgen Haustraete, met éénparigheid van stemmen, aangeduid om als
gevolmachtigde op te treden op de financiële rekeningen bij Belfius N.V.
Belfius N.V. zal heirvan in kennis worden gesteld en een specimen van de handtekening van Jurgen Haustraete zal hen ter beschikking worden
gesteld.
/
1. Het jaarverslag en de jaarrekning 2012 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. De secretaris wordt gelast met de verder administratieve afhandeling van de Algemene Vergadering dd° 26/06/2013
1. De prijs voor de huis-aan-huisophaling van grof vuil vast te leggen op 30EUR/afroep. Per afroep kan maximum 3 m³ grof vuil aangeboden
worden.
2. De prijs voor de huis-aan-huisophaling van snoeihout vast te leggen op 15EUR/afroep. Per afroep kan maximum 3 m³ snoeihout aangeboden
worden.
3. De inningsprocedure te integreren in het diftaraanslagbiljet indien technisch mogelijk. Dit zal verder onderzocht worden.
1. Het evalutierapport en de beleidsnota worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. De secretaris wordt belast met de verdere voorbereiding en de administratieve afhandeling van de Algemene Vergadering dd° 26/06/2013
De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangehaalde feiten en gaat éénparig akkord met de voorgestelde regeling:
- De facturatie van de niet doorgerekende gewichten voor verwerking grof vuil van januari 2012 zal aan de
gemeenten worden doorgefactureerd in 2013. De weegbonnen zullen bij de facturen worden gevoegd.
- Aan Van Gansewinkel zal een creditnota worden gevraagd voor het resterende verschil.
Kennisname
1. Na bespreking wordt door de Raad van Bestuur éénparig voorgesteld om de presentiegelden per effectief bijgewoonde zitting op te trekken
van 150 € naar 180 € en dit met terugwerkende kracht vanaf 28/03/2013
2. Dit voorstel zal conform artikel 28 der statuten worden voorgelegd ter beslissing aan de Algemene Vergadering van 26/06/2013
Een brief met deze bevindingen zal aan alle gemeenten worden toegestuurd zodat alle reglementen e.d. tijdig kunnen klaargemaakt worden
De raad van bestuur belist met éénparigheid van stemmen dat dit concept van de afvalkalender verder mag uitgewerkt worden.
De Raad van Bestuur neemt kennis van dit schrijven en is akkoord, op voorstel van de Voorzitter, en gezien in navolging van de vergadering van
18/04/2013 alle gemeenten aangaven bereid te zijn mee te werken aan een systeem waarbij op basis van de elektronische identiteitskaart het
afvalverbuik op het containerpark kan teruggekoppeld worden naar het diftaraanslagbiljet, om de diverse mogelijkheden te onderzoeken om tot
een eventuele samenwerking te komen van één of meerdere gemeenten met de gemeente Horebeke
/
1. Met éénparigheid van stemmen wordt de definitieve eindstaat goedgekeurd.
2. Het subsidiedossier mag overgemaakt worden aan OVAM.
Kennisname
De Raad van Bestuur beslist dat deze nota met een begeleidend schrijven overgemaakt kan worden aan alle gemeenten met de vraag een
beslissing dienaangaande te nemen elk in zijn gemeente. Tevens zal het punt van de ophalingen op afroep en de beslissingen van de gemeenten
dienaangaande hierin opgenomen worden. Dhr. Danny De Brakeleer zorgt voor een ontwerp belastingsreglement dat als bijlage kan toegevoegd
worden bij dit schrijven kan dienen als leidraad voor de andere gemeenten
1. I.VL.A. zal hieromtrent contact opnemen met de diftar operator Van Gansewinkel en zijn onderaannemer D&C
2. I.VL.A. zal in deze aangelegenheid coördinerend optreden en overleg organiseren tussen de gemeente Zwalm,
de diftaroperator en I.VL.A.
3. De kosten voor de implementatie van de gemeentelijke forfaitaire huisvuilbelasting op het diftar-aanslagbiljet zullen
gedragen worden door de gemeente Zwalm.
Een schrijven zal gericht worden aan het gemeentebestuurd van Horebeke met de vraag met welke gemeente ziij bij
voorkeur zouden willen samenwerken.
De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord:
1. Met de éénmalige kostprijs van €15.520 voor de integratie van de containerparkgegevens in het belastingskohier.
2. Met de éénmalige kost op te nemen in de resultatenrekening van I.VL.A. en te verrekenen in de werkingsbijdrage.
3. Gezien de extra lasten voor de Diftar nazorg operator er een bijkomde kost van €0,10 per aansluitingspunt zal worden
aangerekend.
Éénparig akkoord.
De Raad van Bestuur belist met éénparigheid van stemmen dat aan Dhr. Verschoore een verlenging van
loopbaanonderbreking met één jaar met ingang vanaf 01/10/2013 tot 30/09/2014 kan worden toegestaan.
1. Dientengevolge zullen alle presentiegelden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité worden verhoogd tot €180
2. Op voorstel van het directiecomité worden de vergoedingen van de secretaris en de milieuconsulent eveneens
opgetrokken tot €180
De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting 2014 goed, deze stukken zullen ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering dd° 19/12/2013
Na uitvoerige toelichting en bespreking beslist de Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen de
werkingsbijdrage van €3,49 per inwoner te handhaven in 2014 m.a.w. de bijdrage gelijk te stellen an de
werkingsbijdrage voor het jaar 2011, 2012 en 2013. De inkomsten voor I.VL.A. uit de werkingsbijdrage zouden aldus
€3,49 x 107.108 (inwoners) = €373.806,92 bedragen.
Het bedrag van €373.806,92 wordt dientengevolge ingeschreven in de begroting.
/
1. Het meerderheidsstandpunt van de Raad van bestuur is om volgend voorstel tot aanpassing van de tarieven voor te
leggen aan de deelnemende gemeenten:
Huidig tarief
Voorstel
Prijs per KG aangeboden afval
0,20
0,25
AANBIEDING 40 l container
0,12
0,15
AANBIEDING 120 l container
0,25
0,30
AANBIEDING 240 l container
0,50
0,60
AANBIEDING 1100 l container
2,50
2,93
MINIMUM FACTUUR (1 maand)
1,00
1,18
MINIMUM FACTUUR (6 maanden)
6,00
7,08
MINIMUM FACTUUR (12 maanden)
12,00
14,16
2. Dit voorstel zal per e-mail en per brief aan de deelnemende gemeenten worden overgemaakt.
3. Standpunten/beslissingen zullen worden gevraagd tegen 22/11/2013
4. Aan de deelnemende gemeenten zal utidrukkelijk worden medegedeeld dat de Raad van Bestuur in deze
aangelegenheid de doelstelling heeft benadrukt om te streven naar uniformiteit binnen de intercommunale en zijn
deelnemende gemeenten.
5. De diverse beslisingen van de deelnemende gemeenten zullen op de agenda worden geplaatst van de volgende
vergadering van de Raad van Bestuur.
/
Na onderzoek der offertes zal de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2013 voorstellen om het
mandaat van commissaris-revisor toe te vertrouwen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8B te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr.
Fabio De Clerq, de benoeming gaat over de controle van de boekjaren 2013 - 2014 - 2015, zijn ereloon bedraagt 5.750 EUR voor de controle over
het boekjaar 2013. Dit ereloon is exclusief BTW en exclusief de bijdrage aan het IBR en zal voor de boekjaren 2014 -2015 geïndexeerd worden op
basis van de evolutie van de consumptieprijzen.
/
/
De Raad van Bestuur neemt kennis van de diverse beslissingen van de deelnemende gemeenten en stelt vast dat het
meerderheidsstandpunt en voorstel van I.VL.A. niet werd gevolgd en de uniformiteit inzake tariefiëring voor de
huisvuilophaling wordt teniet gedaan.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord met wat volgt:
1. Schaubroeck verstuurt het betalingsbestand rechtstreeks naar Belfius
2. I.VL.A. geeft volmacht aan Schaubroeck, dat toelaat dat alle betalingen door Schaubroeck rechtstreeks naar Belfius
worden verstuurd en onmiddellijk mogen uitgevoerd worden op de aangegeven datum zonder verdere tussenkomt
van I.VL.A.
De Raad Van Bestuur gaat éénparig akkoord dat deze opleiding wordt gevolgd door lr. Kris Dobbelaere tegen de
vooropgestelde kostprijs van €575 exclusief BTW
De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting en de agenda van de Algemene Vergadering

