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1. Digitale raad van bestuur 

Gezien de huidige maatregelen in het bestrijden van het COVID-19 virus komt de raad van 

bestuur uitzonderlijk virtueel samen.  

2. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 1 april 2021 wordt goedgekeurd. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Impact coronavirus 

De raad van bestuur neemt kennis van de impact van de coronacrisis op de werking en 

dienstverlening. 

 

3.2. Stand van zaken wijzigingen personeel 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

3.3. Aanwervingsprocedure medewerker administratie en facturatie 

De raad van bestuur keurt het open verklaren van de functie en aanwervingsprocedure 

goed. 

 

3.4. Evaluatie wnd. directeur 

De raad van bestuur bespreekt de vervolgstappen m.b.t. de invulling van de functie 

directeur. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Vaststellingen m.b.t. grondstofprijzen 

De raad van bestuur neemt kennis. 
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4.2. Actiemaand Juni = compostmaand 

De raad van bestuur keurt de actie goed. 

 

4.3. Jaarlijkse toelichting werking en resultaten Kringloopwinkel Deltagroep 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5. Overheidsopdrachten 

 

5.1. Gunning aankoop vrachtwagen inzameling AEEA 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

5.2. Gunning ondergrondse glascontainers 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

5.3. Gunning dossier ophalen matrassen 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

6. Varia 

 

6.1. Uitrol Diftar Lite 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

6.2. Implementatie diftar: Hooglede 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

6.3. Magazine editie juni 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

 


