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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

VAN 27 JANUARI 2022. 

************************** 

AANWEZIG: 

Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1e 

ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytijdt (Brakel, 2e ondervoorzitter), Dhr. Jordy De Borre 

(Lierde), Dhr. Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Mevr. Christine Vandriessche 

(Oudenaarde), Dhr. Jan Foulon (Ronse), Mevr. Eugenie Carrez (Ronse), Dhr. Willy Dhondt 

(Wortegem-Petegem), ), 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), Steven Bettens (Oudenaarde), Dhr. Guido De Temmerman 

(Zwalm) 

 

VERONTSCHULDIGD: 

 

 

SECRETARIS: 

Kris Dobbelaere 

 
 
De heer Danny De Brakeleer (ingenieur) woont ook de vergadering bij. 
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De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen het verslag van 16 december 2021 
goed. 

P.1601 Gunning “Leveren van tijdelijk vaste camera’s voor de vaststelling van 
sluikstorten en zwerfvuil” 

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
18 januari 2022 voor Perceel 1 (TYPE 1: camera ingewerkt in omkasting (straatmeubilair) 
(aankoop, 2 sets batterijen, batterijlader, dataopslag, onderhoudskost 1e jaar, opleiding)), 
Perceel 2 (TYPE 2: camera ingewerkt in behuizing om op te hangen (aankoop, 2 sets batterijen, 
batterijlader, dataopslag, onderhoudskost 1e jaar, opleiding)), opgesteld door IVLA. 

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

Art. 3 De opdracht “Leveren van tijdelijk vaste camera's voor de vaststelling van sluikstorten 
en zwerfvuil” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde: 

* Perceel 1: Rebotec, Heksteelstraat 9 te 9660 Brakel, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 44.250,00 excl. btw of € 53.542,50 incl. 21% btw. 

* Perceel 2: Rebotec, Heksteelstraat 9 te 9660 Brakel, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 17.280,00 excl. btw of € 20.908,80 incl. 21% btw. 

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. BB20210128. 

Art. 5 Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de OVAM. Bovenvermelde 
beslissing is pas defintief na goedkeuring door de OVAM. 

P.1602 Personeelszaken 

De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om een arbeidsreglement en deontologische code 
uit te werken en ons daarin te laten begeleiden door de Firma A&S Solutions als uitbreiding 
op de opdracht voor het uitschrijven van het personeelsstatuut van IVLA. 
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P.1603 verhuur composteringssite 

Art. 1 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord met het voorstel om het oriënterend 
onderzoek te laten uitvoeren door Bova Enviro +. 

Art. 2 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om een oproep naar kandidaten te 
publiceren. 

P.1604 Ondergrondse afvalinzameling 

De Raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken na het overleg met IVAGO en gaat 
akkoord om een financieringsmodel verder uit te werken op basis van de voorgestelde 
principes. 

P.1605 Intergemeentelijke inning 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken na het overleg met de financieel 
directeurs. 

P.1606 Inzameling asbestcement aan huis 

De Raad van bestuur neemt kennis van de officiële opstart vanaf 1 maart 2022. 

P.1607 Ontslag bestuurder 

De Raad van bestuur neemt hiervan kennis. 

P.1608 Verkoop regentonnen Solva 

Art. 1 De raad van bestuur keurt éénparig  het voorstel van SOLVA goed en verleent haar 
medewerking aan de groepsaankoop regentonnen; 

Art. 2 de raad van bestuur gaat akkoord met de afname van de raamovereenkomst voor de 
aankoop en verkoop van de regentonnen tegen een vast tarief, door SOLVA gegund aan één 
of meerdere aannemers; 

Art. 3 De raad van bestuur stelt de kostprijs voor de levering van de regentonnen aan huis bij 
particulieren vast op 12 euro exclusief btw. 
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VARIA 

Volgende Raden van bestuur: 
 Donderdag 10 maart 2022 

 

 

 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 

 
 
De Secretaris,        De Voorzitter, 
 
 
 
 
K. DOBBELAERE        M. DE COCK 


