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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 28 oktober 2021 wordt goedgekeurd. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Heropflakkering COVID-19 

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

dienstverlening. 

 

3.2. Logistiek medewerker 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed voor het open verklaren en het opstarten van 

de aanwervingsprocedure van een logistiek medewerker. 

 

3.3. Invulling chauffeur-technieker 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed om een interne procedure te starten voor de 

invulling van een functie halftijds chauffeur en halftijds onderhoudstechnieker. 

 

3.4. Sectoraal akkoord 9 juni 2021 – koopkrachtverhoging 

De raad van bestuur keurt de implementatie van het sectoraal akkoord dd 9 juni 2021 goed 

door de verhoging van het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6% van het 

jaarsalaris. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Recupel 

De raad van  bestuur keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Recupel goed. 
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5. Recyclageparken 

 

5.1. Belijning recyclageparken 

De raad van bestuur neemt kennis van de uitgevoerde werken. 

 

5.2. Breedbandmeting Elektromagnetische straling recyclagepark Wervik 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

6. Overheidsopdrachten 

 

6.1. Ondergrondse glascontainers 

De raad van bestuur neemt kennis van de uitgevoerde werken. 

 

6.2. Verwerking PK 

De raad van bestuur keurt het voorstel tot gunning goed. 

 

6.3. Verwerking frituurolie 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed. 

 

6.4. Verwerking KGA 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed. 

 

6.5. Contract bouw-en sloopafval 

De raad van bestuur neemt akte van de opzegging van het contract en keurt het bestek 

goed. 

 

6.6. Budget subsidies lokale besturen vanaf 2022 ter ondersteuning van het lokale 

huishoudelijk afvalstoffenbeleid 

De raad van bestuur neemt akte van de wijzigingen in het voorziene budget voor 

subsidiëring van investeringen ter ondersteuning van het lokale afvalstoffenbeleid. 

 

6.7. Ontwerpdossier OVAM – Goedkeuring bestek 2021/027 – “Levering en plaatsing 

ondergronds sorteerstraatje” 

De raad van bestuur keurt het bestek goed en geeft opdracht om het dossier over te maken 

aan OVAM. 

 

6.8. Ontwerpdossier OVAM – Goedkeuring bestek 2021/019 – “aankoop stationaire 

persen” 

De raad van bestuur keurt het bestek goed en geeft opdracht om het dossier over te maken 

aan OVAM. 

 

6.9. Ontwerpdossier OVAM – Goedkeuring bestek 2021/029 – “aankoop containers” 

De raad van bestuur keurt het bestek goed en geeft opdracht om het dossier over te maken 

aan OVAM. 

 

6.10. Ontwerpdossier OVAM – Goedkeuring bestek 2021/028 – “Raamovereenkomst: 

aankoop rolcontainers GFT” 

De raad van bestuur keurt de raamovereenkomst goed en geeft opdracht om het dossier 

over te maken aan OVAM. 
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6.11. Ontwerpdossier OVAM – Goedkeuring aanvraag subsidie bijkomende selectieve 

inzameling GFT 

De raad van bestuur keurt de voorwaarden goed en geeft opdracht om het dossier over te 

maken aan OVAM. 

 

6.12. Ontwerpdossier OVAM - Goedkeuring bestek 2021/031 – “aankoop camera’s” 

De raad van bestuur keurt de kenmerken van de opdracht goed en geeft opdracht om het 

dossier over te maken aan OVAM. 

 

7. Varia 

 

7.1. Controle RSZ 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

7.2. Raad van bestuur en algemene vergadering vzw De Kringloopwinkel, vzw 

Constructief en vzw Deltagroep 

De raad van bestuur keurt de wissel van bestuurder goed. 

 

 


