DATA
5/02/15

AGENDAPUNT
1219 Aanduiding bestuurder ter vervanging van Mevr. Agnes
Van Crombrugge - Ronse

5/02/15

AGENDAPUNT NR

1220 Aanduiding bestuurder met raadgevende stem - Ronse

5/02/15
5/02/15

1221 Dossier weegverschillen - Dading
1222 Instandhoudingswerken site "Klein Frankrijk" - gebouw
I.VL.A.

5/02/15
5/02/15
5/02/15

1223 Aanslagbiljetten Diftar - Kohier 2014
1224 Ronse - belastingsreglement Diftar - Jaarlijkse Inkohiering
1225 Aanpassing statuten - verlenging intergemeentelijke
vereniging
1226 Aanpassing statuten - verlenging intergemeentelijke
vereniging

26/03/15

26/03/15

1227 Fiscaal statuur intercommunales - Vennootschapsbelasting

26/03/15

1228 Dossier weegverschillen - Dading - Stand van zaken

26/03/15
26/03/15

1229 Diftar - Kohier 2d°2014 - toelichting
1230 Glas inzameling - dossier ondergrondse glasbollen stand van zaken
1231 Aankoop compostvaten en -bakken - stand van zaken

26/03/15

23/04/15

1232 Aanpassing statuten - verlenging intergemeentelijke
vereniging

23/04/15
23/04/15

1233 Dossier weegverschillen - Dading - stand van zaken
1234 glas inzameling - dossier ondergrondse glasbollen stand van zaken

23/04/15
23/04/15
23/04/15

1235 Aankoop compostvaten en -bakken - stand van zaken
1236 Brand dd° 08/12/2014 - Installatie te Ronse
1237 Horebeke - Kohier Diftar - Jaarlijkse inkohiering

12/05/15

1238 Jaarverslag en jaarrekening 2014

12/05/15

1239 Aanpassing statuten - verlenging intergemeentelijke
vereniging

30/06/15

1240 Venootschapsbelasting - verlegging heffingsplicht
Milieuheffingen

30/06/15

1241 KGA-inzameling - wijziging milieuheffing - aangetekend
schrijven Vanheede

30/06/15

1242 Glasinzameling - dossier ondergrondse glasbollen

30/06/15

1243 Snoeihout inzameling - Bestek 2011 - Opzeg contract Sita

30/06/15

1244 Aanpassing statuten - verlenging intergemeentelijke
vereniging.

30/06/15
30/06/15

1245 Dossier weegverschillen - dading - afsluiten dossier
1246 Textielinzameling

30/06/15
30/06/15

1247 Voorbereiding Algemene Vergadering
1248 Personeelszaken

30/06/15

1249 Recupel - Addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst
1250 Herstellingswerken installatie Ronse - tussenkomst

30/06/15

19/08/15

1251 Statutenwijziging - verlenging intergemeentelijke
vereniging - vastleggen Buitengewone Algemene
Vergadering en Agenda

19/08/15

1252 Verlegging heffingsplicht Milieuheffingen beslissingen gemeenten

19/08/15

1253 Bestek ondergrondse glascontainers - toelichting
en bespreking
1254 Inzameling Glas - ingebrekestelling GRL/KRB
1255 Ophaling groenafval

19/08/15
19/08/15

19/08/15

1256 Belfius - melding frauduleuze rekening van
Gansewinkel

12/11/15

1257 Beleidsplan en Begroting 2016

12/11/15

1258 Werkingsbijdrage 2016

12/11/15

1259 Project glasinzameling - ondergrondse
glasbollen

12/11/15

1260 Gunningsverslag aankoop compostvaten en -bakken

12/11/15

1261 Bestek Textielinzameling

12/11/15

1262 Dossier Van Gansewinkel herstellingswerken Site
Ronse

12/11/15

1263 Dossier Belfius - fraude

12/11/15

1264 Inzameling Groenafval

12/11/15
12/11/15

1265 Ophaalkalender 2016
1266 Inzameling en verwerking frituurvet en -olie 2016

17/12/15

1267 Dossier Belfius - fraude zaak - stand v an zaken

17/12/15

1268 Vennootschapsbelasting - aanvraag ruling DVB

17/12/15

1269 Inzameling Houtafval- Aangetekend schrijven VGW Onvoorziene omstandigheid - toelichting

17/12/15
17/12/15

1270 Bestek Textielinzameling - stand van zaken
1271 Ophaling afvalolie

17/12/15

1272 Voorbereiding en toelichting - Buitengewone
Algemene Vergadering Statutenwijziging verlenging opdrachthoudende vereniging I.VL.A.
1273 Voorbereiding en toelichting - Buitengewone
Algemene Vergadering - beleidsplan en
begroting 2016

17/12/15

BESLISSING
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en beslist dat de benoeming
van Dhr. Abderrahim Lahlali zal worden voorgelegd aan de Algemene
Vergadering die zal gehouden worden in de loop van het tweede
kwartaal 2015.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en beslist dat de benoeming
van Dhr. Björn Bordon als lid met raadgevende stem zal worden
voorgelegd aan de Algemende Vergadering die zal gehouden worden in
de loop van het tweede kwartaal 2015.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
1. De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorliggend voorstel om
een maximum bedrag van 38.330 € exclusief BTW na voorlegging van
factuur, ten laste te nemen onder voorwaarde dat alle andere uit te
voeren werken ten laste worden genomen door Van Gansewinkel
2. De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van drie
jaar te rekenen vanaf de goedkeuring door de Raad van Bestuur.
3. De werken mogen pas aanvangen na voorlegging van het bestek en
de definitieve offerte aan I.VL.A. en na het bekomen van eventuele
noodzakelijke vergunningen die door Van Gansewinkel moeten
aangevraagd worden.
4. Alle uitgevoerde werken worden op het einde van de huurperiode
eigendom van I.VL.A.
5. De beslissing zal voorgelegd worden aan Van Gansewinkel/
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur gaat hiermede éénparig akkoord.
1. I.VL.A. zal conform artikel 43 der statuten, de deelnemende
gemeenten vragen een gemeenteraadsbesluit te nemen met vraag tot
verlenging van I.VL.A.
2. Een ontwerp-gemeenteraadsbeslissing zal door I.VL.A. worden
opgemaakt en overgemaakt worden aan de deelnemende gemeenten.
3. Een verlag over de werking van I.VL.A., een beleidsvisie en een
evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke
vereniging zal door de Raad van Bestuur van I.VL.A. worden
uitgeschreven.
4. In de tweede helft van augstus 2015 zal de Raad van Bestuur de
datum en de agenda vastleggen van de Algemene Vergadering die
beslistover de verlenging
5. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun beslissing in
verband met de aanvraag tot verlenging toe te sturen aan I.VL.A.
tegen 1 augustus.
6. De deelnemende gemeenten in te lichten over de procedure tot
verlenging van I.VL.A. en deze eventueel te informeren over de
toekomstperspectieven van de intergemeentelijke vereniging, ook om
vragen en opmeringen ter zake te bespreken, zal in de loop van de
maand mei reeds een informatievergadering gehouden worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen en de
gemeentesecretarissen zullen hiertoe uitgenodigd worden en
gevraagd worden een delegatie af te vaardigen naar deze infosessie.
1. De eventuele winst van het boekjaar 2014 eveneens uit te keren als
dividend
2. Het dividend echter niet uit te betalen doch het niet opgevraagd
kapitaal met dit bedrag te verminderen
3. De integrale uitkering van de winst 2014 ter goedkeuring voor te
leggen aan de Algemene Vergadering
4. Vanaf het boekjaar 2016 te werken met voorschooten en op het einde
van het boekjaar de werkingstekorten op basis van de
resultatenrekening over het boekjaar te bepalen.
De dagen van 70.000 € op te nemen in de resultatenrekening 2014 in
"uitzonderlijke opbrengsten"
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur beslist om deze aangelegenheid verder te
bespreken op de volgende vergadering
1. De opmerkingen van OVAM te implementeren in het bestek.
2. Aan OVAM een tegenvoorstel te den betreffende de gunningscriteria
waarbij zowel op de leveringstermijn op de eerste fase op 5 punten
zal staan en de leveringstermijn op de 2e fase ook op 5 punten zal
staan.
3. Het criterium kwaliteit te verhogen met 10 punten.
1. De voorgelegde beleidsvisie en de bijlagen worden goedgekeurd.
2. De ontwerpbrief houdende de uitnodiging van de deelnemende
gemeenten naar een inforvergadering m.b.t. de verlenging van I.VL.A.
wordt goedgekeurd.
3. De infovergadering te laten plaatsvinden op donderdag 7 mei 2015
om 14.00 u in de vergaderzaal van I.VL.A.
4. Een tweede brief te sturen naar de deelnemende gemeenten met de
vraag een gemeenteraadsbeslissing te willen nemen met vraag tot
verlenging van de intercommunale en deze beslissing aan I.VL.A. te
willen overmaken voor 1 augstus 2015.
De ontwerp-gemeenteraadsbeslissing dienaangaande zal bij dit
schrijven worden gevoegd samen met de beleidsvisie en de
bijhorende documenten.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
1. een schrijven te richten aan de steden Oudenaarde, ronse en de
gemeenten Lierde, Horebeke, Brakel en Zwalm houdende de vraag
naar hun bereidheid de bijkomende kosten op het beschikbare
budget aan te zuiveren zodat de aanleg van meer dan 2 sites
mogelijk wordt gemaakt.
2. Dit punt na ontvangst van de antwoorden van de aangeschreven
steden en gemeenten terug op de agenda te palatsen van een
volgende Raad van Bestuur.
3. De secretaris en de milieuconsulent worden gelast met de verdere
afwerking van dit dossier.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en verklaart zich akkoord
met een jaarlijkse inkohiering van de diftar-belasting.
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 20104 worden met éénparigheid
van stemmen goedgekeurd.
2. Naar analogie met de beslissing van de Raad van Bestuurd dd°
18/12/2014:
- De overgedragen winst van 699.955,42 € uit te keren als dividend,
echter dit dividend niet werkelijk uit te betalen
- De vordering aldus gecreëerd en die de gemeenten verkrijgen op
op I.VL.A. wordt aangerekend op de vordering die I.VL.A. heeft op
de gemeenten uit hoofde van het niet opgevraagd kapitaal.
- Het niet opgevraagd kapitaal (schuldvordering van I.VL.A. t.o.v.
de gemeenten) aldus te verminderen met het bedrag van de
overgedragen winst.
3. Naar analogie met de beslissing van de Raad van bestuur dd°
26/06/2015:
- De winst van het boekjaar 2014 eveneens uit te keren als dividend
- Het dividend echter niet uit te betalen doch het niet opgevraagd
kapitaal met dit bedrag te verminderen
- De integrale uitkering van de winst 2014 ter goedkeuring voor te
leggen aan de Algemene Vergadering.
4. Deze beslissingen ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene
Vergadering van 30/06/2015
5. De secretaris wordt belast met de verdere voorbereiding en de
administratieve afhandeling van de Algemene Vergadering dd°
30/06/2015
1. Na uitvoerige bespreking beslist de Raad van bestuur dat het
antwoord, aangepast aan de opmerkingen die werden geformuleerd,
mag worden vestuurd naar de stad Ronse.
2. De secretaris en de milieuconsulent worden gelast met de
administratieve afhandeling.
De Raad van bestuur gaat na uitvoerige bespreking akkoord met deze
nota, de conclusie ervan en het voorstel.
Beslissing Raad van Bestuur:
1. De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord met de voorliggende
ontwerptekst
2. De brief mag verstuurd worden naar de gemeenten
3. Een vergadering met de financieel beheerders zal worden belegd
waarop deze nota uitvoerig zal worden toegelicht.
4. De secretaris wordt gelast met de verdere afhandeling van het dossier
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vraag de facturen voor
de ophaling en verwerking van KGA rechtstreeks door te sturen naar de
gemeenten, in casu Oudenaarde en Ronse, voor te leggen aan de
vergadering van Financieel Beheerders.
Beslissing Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen:
1. Het bestek voor de aanleg van de ondergrondse glasbolsites op te
stellen
2. Het bestek voor te leggen aan de volgende Raad van Bestuur
ter bespreking en goedkeuring.
Beslissing Raad van Bestuur
1. De nota wordt ter bespreking voorgelegd op de eerstvolgende
vergadering met milieuambtenaren
2. Tegen de volgende Raad van Bestuur wordt een budgettaire
analyse uitgewerkt.
3. Dit punt wordt terug op de agenda geplaatst voor de volgende Raad
van Bestuur voor verdere bespreking.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen
1. Notaris Sobrie, kantoorhouden te Zwalm, in dit dossier aan te stellen
door het verlijden de akte van statutenwijziging
2. De secretaris te gelasten met de verdere administratieve afhandeling
van het dossier.
3. De datum van de Raad van Bestuur met vastlegging agenda
Buitengewone Algemene Vergadering - statutenwijziging wordt
bepaald op 19/08/2015
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
IVLA zal een brief sturen aan de gemeenten met de vraag of zij wensen
in te stappen in een gezamenlijke aanbesteding.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
Beslissing hieromtrent wordt uitgesteld naar een latere vergadering
van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur gaat ééparig akkoord met een tussenkomst in de
noodzakelijke herstelling van de bestrating rond het gebouw en vloer in
de garage, het bedrag van de tussenkomst mag echter niet meer
bedragen dan éénderde van de voorziene 32. 947 euro.
Beslissing Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen:
1. Een Buitengewone Algemene vergadering wordt vastgesteld op 17/12/2015
om 19.00 uur in de administratieve zetel van I.VL.A., Meersbloem-Melden
46 A te Oudenaarde
2. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering: op verzoek van de
deelnemende gemeenten te beslissen tot de verlenging van de
opdrachthoudende vereniging voor een termijn van 18 jaar, met ingang
van 01/04/2016 en lopende tot en met 31/03/2034
3. De akte van de statutenwijziging te laten verlijden door Notaris Sobrie
met standplaats te Zwalm.
4. De secretaris wordt gelast met de verdere administratieve afhandeling
van het dossier.
Beslissing Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen:
1. Aan OVAM wordt een schrijven gericht met verzoek tot machtiging om als
heffingsplichtige te worden aangemerkt.
2. De secretaris wordt gelast met de verdere administratieve afhandeling van
dit dossier.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
Na uitvoerige bespreking is de Raad van Bestuur van oordeel dat enkel
scenario 2 op korte termijn realiseerbaar is maar dat het concept nog verder
dient te worden gemodificeerd. Indien geopteerd wordt voor scenario 2
dan moet dit op intergemeentelijk vlak worden georganiseerd zodat de
gemeentelijke administraties hiermee niet belast worden.
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:
1. Klacht in te dienen met Burgelijke partijstelling bij de bevoegde rechtbank
2. Dhr. Guy Hove, advocaat te Oudenaarde, Ommegangstraat 3-4, aan te
stellen en hem te mandateren in deze aangelegenheid op te treden in
naam van en uit rechte van I.VL.A.
3. De secretaris te gelasten met de aministratieve opvolging en verdere
afhandeling van dit dossier.
1. De Raad van Bestuur keurt éénparig het otnwerp van beleidsplan 2016
goed, het beleidsplan 2016 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Buitengewone Algemene Vergadering dd° 17/12/2015
2. De secretaris wordt belast met de verdere administratieve afhandeling van
het dossier.
1. Na uitvoerige toelichting en bespreking beslist de Raad van Bestuur met
éénparigheid van stemmen de werkingsbijdrage 2016 vast te stellen op
€ 3,10 per inwoner.
2. De inkomsten voor I.VL.A. uit de werkingsbijdrage zouden aldus
€3,10 x 107.565 (inwoners) = €333.946,88 bedragen
3. Het bedrag van €333.946,88 wordt dientengevolge ingeschreven
in de begroting
4. Onderhavige beslissing zal worden medegedeeld aan de
deelnemende gemeenten
Beslissing van de Raad van Bestuur met éénparigheid van
stemmen:
1. Akkoord om deel uit te maken van de groepsaankoop georganiseerd
door marktbevraging door Fost Plus
2. Fost Plus zal hiervan in kennis worden gesteld.
3. Akkoord om parallel aan de opbouw van de ondergrondse sites een
sensibiliseringscampagne te organiseren, in samenwerking met
Fost Plus, specifiek gericht op de sluikstort problematiek rond de
glasbollen.
4. Deze campagne te financieren met gelden uit het communicatiebudget ter beschikking gesteld door Fost Plus
5. De secretaris en de lr. Milieuconsulent te belasten met de verdere
afhandeling van het dossier.
Beslissing van de Raad van Bestuur met éénparigheid van
stemmen:
1. Perceel 1 (LEVEREN VAN 1.000 COMPOSTVATEN EN 180
BELUCHTINGSTOKKEN) te gunnen aan de firma met de economisch
meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) offerte, zijnde PLASTIC OMNIUM SA, 432823502,
Ring Oost 14 te 9400 Ninove, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 27.472,40 excl.btw of € 33.241,60 incl.
21% btw (6,81% meer dan de raming).
2. Perceel 2 (LEVEREN VAN 480 COMPOSTBAKKEN) te gunnen
aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige
(rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde
Van Den Bergh Rudi, 0645285273, Burggravestraat 18 te 9140
Temse- Elversele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 23.976,00 excl. btw of € 29.010,96 incl. 21% bttw (18,93% meer dan
de raming).
3. Het totale gunningsbedrag vast te stellen op € 51.448,40 excl. btw of
€ 62.252,56 incl. 21% btw.
4. Het dossier over te maken aan OVAM voor subsidiëring.
5. De secretaris en de lr. Milieuconsulent te belasten met de verdere
afhandeling van het dossier.
Beslissing van de Raad van Bestuur met éénparigheid van
stemmen:
1. Het bestek wordt goedgekeurd.
2. Het bestek te publiceren
3. De opening van de offertes te voorzien op 7 januari 2016
4. Een schrijven te richten aan alle deenemende gemeenten met
betrekking tot de wettelijke afdwingbaarheid van het exclustieve
recht van inzameling.
5. De secretaris en de lr. Milieuconsulent te belasten met de verdere
afhandeling van het dossier.
De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van dit
dossier.
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen
1. De tussenkomst van I.VL.A. in de kosten van deze herstellingswerken te verrekenen en te comenseren door aftrek van huurgelden die Van Gansewinkel maandelijks aan I.VL.A. verschuldigd is.
2. De secretaris en lr; De Brakeleer te belasten met de verdere
opvolging en afhandeling van het dossier.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur belist met éénparigheid van stemmen:
1. Aan Dirk De Jaegher, secretaris/directeur van I.VL.A., volmacht te
verlenen om alle betalingen elektronisch in te voeren en te
ondertekenen op de financiële rekeningen bij BELFIUS N.V. via
Belfiusweb.
2. BELFIUS N.V. zal hiervan in kennis worden gesteld.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en gaat éénparig akkoord
om Van Gansewinkel de ophalingen van snoeihout op afroep te laten
uitvoeren aan de gegunde voorwaarden:
€ 31,86 per afroep en €105,04 per ton voor de verwerking
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur belist met éénparigheid van stemmen:
In te gaan op het voorstel van Van Gansewinkel en het contract voor
de inzameling en verwerking van frituurvet en -olie afkomstig van de
containerparken in 2016 verder te laten uitvoeren door Van
Gansewinkel tegen een gegarandeerde opbrengst van €260 / ton
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis. De Raad van Bestuur beslist
met éénparigheid van stemmen dat er kan worden overgegaan tot de
betaling aan Van Gansewinkel van de nog openstaande facturen onder
voorbehoud van alle rechten en zonder enige naderlige erkenning noch
verzaking en onder uitdrukkelijk voorbehoud van het lopende
strafonderzoek. Dit voorbehoud zal p de betaling worden vermeld.
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:
1. Gezien het advies van de secretaris, dat I.VL.A. een aanvraag zou
indienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB)
tot het bekomen van een voorafgaande beslissing.
2. De aanvraag ertoe strekt bevestiging te krijgen dat I.VL.A. nog steeds
blijvend aan de rechtspersonenbelasting onderworpen kan blijven.
3. De secretaris wordt gelast met de verdere afhandeling van het dossier.
De Raad van Bestuur beslist dat iedere beslissing inzake dit dossier vooraf
ter goedkeuring van de Raad van Bestuur dient te worden voorgelegd.
De secretatis wordt gelast met de verdere afhandeling van het dossier.
/
De Raad van Bestuur belist met éénparigheid van stemmen de ophaling van
afvalolie in 2016 te laten uitvoeren door de N.V. Van Gansewinkel aan de
voorwaarden van de offerte:
1. Een ophaling van minder dan 1000 liter kost forfaitair €100
2. Een ophaling van meer dan 1000 liter kost forfaitair €10
3. De tarieven worden maandelijk herzien afhankelijk van de olie-indices.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis

