VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 18 DECEMBER 2019.
**************************
AANWEZIG:
Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1e
ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytijdt (Brakel, 2e ondervoorzitter), Dhr. Jordy De Borre (Lierde),
Mevr. Christine Vandriessche (Oudenaarde), Dhr. Willy Dhondt (Wortegem-Petegem), Dhr. Frederik
Van Nieuwenhuyze (Maarkedal), Dhr. Jurgen Haustraete (Kruisem), Mevr. Iris De Martelaere
(Horebeke), Mevr. Delphine Bogaert (Brakel), Dhr. Tom Aelbrecht (Zwalm)

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Dhr. Tom Deputter (Ronse),

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Mevr. Eugenie Carrez (Ronse)

VERONTSCHULDIGD:
Dhr. Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Dhr. Jan Foulon (Ronse), Dhr. Guido De Temmerman
(Zwalm), Steven Bettens (Oudenaarde),

SECRETARIS:
Kris Dobbelaere

Ook Danny De Brakeleer woont de vergadering bij.

Het verslag van de Raad van Bestuur van 14 november 2019 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.

P.1458 Personeelszaken
In zitting van 12 september keurde de Raad van Bestuur het ontwerp personeelsstatuut goed.
Vervolgens werd dit ontwerp voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité waarop alle
representatieve vakorganisaties werden uitgenodigd. Het overleg vond plaats op 16 oktober 2019.
Tijdens het overleg maakten de vakorganisaties een aantal aanbevelingen en suggesties. Deze zaken
werden behandeld op de Raad van bestuur van 14 november 2019. In navolging hiervan werd het
aangepaste statuut, het verslag van het BOC en het protocol overgemaakt aan de vakorganisaties.
Zowel het ACOD als het ACV openbare diensten gingen akkoord en ondertekenden het protocol. Van
het VSOA die niet ingingen op onze uitnodiging van het bijzonder onderhandelingscomité ontvingen
we geen reactie.

Beslissing:
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur van IVLA in zitting van 12/09/2019 het ontwerp
personeelsstatuut goedkeurde.
Gelet op het bijzonder onderhandelingscomité dat plaats vond op 16/10/2019.
Gelet op het verslag dienaangaande dat aan de leden van het BOC en aan de Raad van
Bestuur van IVLA werd bezorgd samen met het ontwerp protocol
Overwegende dat de vakorganisaties ACOD en ACV openbare diensten akkoord zijn met het
voorgestelde protocol en dit ondertekenden.
Beslist de Raad van Bestuur het personeelsstatuut éénparig goed te keuren en aan te nemen
met ingang vanaf 1 januari 2020.

P.1459 Samenwerkingsovereenkomst herbruikbare bekers
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst werd voorafgaand aan alle bestuurders bezorgd.
De voornaamste aandachtspunten zijn:
- Enkel gemeentediensten en erkende verenigingen/vzw’s binnen het werkingsgebied van
IVLA kunnen de bekers ontlenen.

-

-

IVLA betaalt aan de Kringwinkel Zuid – Oost – Vlaanderen 0,04 euro als bijdrage in de
werkingskosten per ontleende beker, begrensd tot een maximumbedrag van 7000 euro voor
2020. Op die manier kunnen de bekers ontleend worden voor 0,08 euro.
De bekers kunnen afgehaald worden in Ronse, Oudenaarde of Brakel.

Artikel 9 van de overeenkomst vermeldt het volgende: De uitlener verbindt er zich toe ‘aan zijn
publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd
worden’ en zet daartoe een inzamelsysteem (al of niet met statiegeld, en zo nodig ook een
controlesysteem) op.
Om de verenigingen te ondersteunen zal IVLA hiervoor een communicatiebeeld laten aanmaken dat
zowel kan gebruikt worden op de events, maar dat ook kan aangewend worden op diverse media om
onze herbruikbare bekers te promoten.
Beslissing:
De Raad van bestuur gaat éénparig akkoord met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst
tussen de kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen en IVLA met betrekking tot het uitlenen en afwassen
van herbruikbare bekers aan verenigingen en openbare diensten binnen het samenwerkingsgebied
van IVLA. Ter ondersteuning van dit project laat IVLA een communicatiebeeld aanmaken.

P.1460 Dienstverlening IVLA in Kruisem
Op 18 november 2019 vond een nieuw overleg plaats met betrekking tot de dienstverlening op het
grondgebied van Kruisem en de samenwerking tussen de intercommunales IMOG en IVLA
dienaangaande. In navolging hiervan werd een afsprakennota opgesteld en aan alle aanwezigen
bezorgd. Deze afsprakennota werd voorafgaand aan deze vergadering ook aan alle bestuurders
bezorgd.
De gemeenteraad van Kruisem heeft in zitting van 18 november 2019 beslist om de komende
statutenwijziging voorwaardelijk goed te keuren, met name dat IVLA en IMOG een overeenkomst
dienen af te sluiten. De omvang van de beheersoverdracht door Kruisem aan IVLA lijkt daardoor niet
geheel omlijnd te zijn. Beide aspecten kunnen dan ook mogelijks juridische onzekerheid
teweegbrengen.
Onder punt 3 (nazorg diftarfacturatie) van de afsprakennota vult Dhr. Jurgen Haustraete aan dat het
niet om een belastingsreglement gaat maar om een retributiereglement.

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis

P.1461 Inzameling asbest aan huis – prijsvraag zakken, kits en ophaling
Voor asbestcement aan huis op te halen dient er rekening gehouden te worden met 2 factoren:
enerzijds het ter beschikking stellen van de platenzakken en de asbestkits in functie van veiligheid en
preventie, anderzijds het effectief aan huis ophalen van de platenzakken. Wat betreft de aankoop van
de platenzakken en de asbestkist werden voorafgaand aan deze vergadering de ingediende offertes
aan de bestuurders bezorgd. We ontvingen drie offertes: ASGRO, VERCOM en PONTOS. De offerte van
VERCOM bleek het meest voordelig.
Wat betreft de ophaling van de platenzakken zal de inzameling kunnen gegarandeerd worden maar
dienen verdere onderhandelingen nog gevoerd te worden. Ten einde dit project niet al te veel
vertraging te laten oplopen wordt toch geopperd om een minimale hoeveelheid platenzakken en
asbestkits aan te kopen. Dit om de organisatie van het aan huis inzamelen van asbestcement te
bespoedigen.

Beslissing:
De Raad van Bestuur beslist éénparig om 324 zakken en 420 kits aan te kopen bij Vercom
aan de voorwaarden van hun offerte voor een bedrag van 7672,20 euro exclusief BTW.

P.1462 Druk bijsluiter en afvalkrantje: prijsvraag
Eind februari wordt samen met het diftaraanslagbiljet een uitgebreide bijsluiter meegestuurd. In de
loop van het najaar zal ook een afvalkrantje bedeeld worden. Voor beiden opdrachten werd prijs
gevraagd aan 4 kandidaten:
Surdiacourt
Grafoman
Grafica
De Riemaecker printing
We kregen 2 offertes binnen:
De Riemaecker printing
Grafica
Onderstaande tabel toont ene overzicht van de geraamde aanbiedingssom exclusief BTW en bedeling:

DE RIEMAECKER PRINTING
GRAFICA

BIJSLUITER

AFVALKRANT

4.755 EURO
6.450 EURO

3.350 EURO
4.992,5 EURO

Na onderzoek van beide offertes is dus gebleken dat de offerte van Deriemaecker printing het meest
voordelig is zowel wat betreft de bijsluiter als het afvalkrantje.

De vergadering vraagt om een volgende prijsvraag ook te richten aan Drukkerij Botteldoorn en drukkerij
Arijs (Kluisbergen).

Beslissing:
De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om de opmaak en druk van de bijsluiter en het
afvalkrantje te gunnen aan De Riemaecker Printing en dit aan de voorwaarden van zijn
offerte.
P.1463 Evolutie prijzen papier en karton
Voorafgaand aan de Raad van Bestuur werd een overzicht bezorgd met de evolutie van de
papierprijzen. Momenteel krijgen we voor het contract een vaste vergoeding van 50,78€/T bovenop
de maandelijkse Filpap revised-index.
Voor september 2019 bedroeg de index 17.65€/T waardoor de totale vergoeding op 68,43€/T
neerkwam.
De Filpap is inderdaad al geruime tijd aan het dalen maar we gaan er van uit dat deze zich vroeg of laat
toch zal herstellen.
Het is onze ‘voorzichtige’ inschatting dat de opbrengst niet beneden de 50,78€/T zal gaan of dus maw
dat de Filpap revised normaal gezien niet negatief zal gaan. Omdat de papierprijs echter zeer volatiel
is, hebben we bij de raming van de voorschotfacturen rekening gehouden met een opbrengst van 40
euro, ten einde een marge in te bouwen.
We benadrukken nog dat de opbrengsten van papier en karton verdeeld worden tussen Fost Plus en
IVLA volgens een in de erkenning vastgelegde verdeelsleutel.

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis

P.1464 Fraudezaak Belfius
Het vonnis werd voorafgaand aan deze vergadering aan alle bestuurders bezorgd.
Ondertussen liet onze raadsman weten dat 3 van de beschuldigden reeds in hoger beroep gaan.
Wordt vervolgd dus.

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis

P.1465 Compostbakken
Dit item werd besproken op de laatste vergadering met milieuambtenaren. Van daaruit kwam de vraag
om hetzelfde principe toe te passen zoals we gedaan hebben voor de compostvaten, dit wil zeggen de
gemeentelijke stock overnemen en zelf intergemeentelijk verdelen. Het prijsvoorstel is 40 euro.

Beslissing
Artikel 1. De Raad van Bestuur beslist éénparig om binnen het werkingsgebied de prijs voor
1 compostbak vast te stellen op 40 euro.
Artikel 2. De Raad van Bestuur beslist éénparig om de resterende voorraden compostbakken
bij de vennoten over te nemen indien zij dit wensen en dit aan de prijs ze destijds verkocht
werden

VARIA

-

Omdat IVLA momenteel nog geen waardig alternatief heeft voor de huis-aan-huisophaling van
snoeihout op afroep en overwegende dat dit een verplichting is voor een groenregio conform
het uitvoeringsplan, wordt voorgesteld om de opdracht met Renewi tijdelijk te verlengen.

Beslissing:
De Raad van Bestuur beslist éénparig om de opdracht voor de huis-aan-huisinzameling
van snoeihout tijdelijk te verlengen en aldus te voldoen aan de verplichtingen van het
uitvoeringsplan totdat een volwaardig alternatief is gevonden.
.
-

Volgende Raad van Bestuur: donderdag 30 januari om 18:00u.
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De Secretaris,
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De Voorzitter,
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