Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid
in Zuid-West-Vlaanderen

Besluiten Raad van bestuur
Datum
Locatie
Notulen

19 juli 2021 om 17.45 u
Hybride – Imog Harelbeke
594/21

Agenda
0- Coronamaatregelen


Kennisname

1- Verslag vorige vergadering.


Goedkeuring verslag RvB 15 juni 2021

2- Beleid en deugdelijk besturen.
2.1- Transparantie en participatie – periodiek overleg colleges – mededeling
 Gemeenten worden bevraagd
2.2- Regiovorming, kennisname stand van zaken en voorstel mandaat contact minister
 Beslissing tot het ondersteunen van het standpunt van Interafval
 Beslissing tot mandaat en het richten van een schrijven aan de minister
2.3- Resultaten stadsmonitor ABB: Vlaming is tevreden over afvaldienstverlening, zwerfvuil blijft doorn in het oog
 Kennisname resultaten en conclusie
2.4- Inrichten bijkomende vergadering september
 Beslissing tot inrichten bijkomende vergadering op 9 september 2021 met gewone agenda
 Goedkeuring agenda RvB 21 september in functie van
o Rapportage Q2
o Nacalculatie begroting 2021 Q2
o Halfjaarlijkse rekening 2021
o Ontwerpbegroting 2022
o Strategie en actieplan 2022
2.5- Varia – uitkering zitpenning

Kennisname
3- Inzameling.
3.1- Marktbevraging ophaling TAB+, voorstel goedkeuren lastenboek, raming en wijze van gunnen

Goedkeuring inrichten marktbevraging
3.4- Varia
 Geen variapunten

4- Verwerking, materialen en energie
4.1- Beheersplan site Moen – windturbine, stand van zaken

Beslissing tot
o Stopzetten marktbevraging
o Aanvraag verlenging vergunning
o Contact name minister inzake borgstelling
4.2- Geplande stilstand juni 2021, stand van zaken

Kennisname stand van zaken

Imog
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4.3- Inzameling en verwerking gipskarton, stand van zaken

Kennisname persmoment 22 juni bij Gyproc/Saint-Gobain en NewWestGypsum Recycling

Beslissing tot inrichten persmoment najaar te Moen
4.4- Varia – Fit for 55 package - kennisname

Kennisname ‘Fit for 55 package’ van de Europese Commissie en de gevolgen voor afvalverbranding

5- Open ruimte
5.1- Marktbevraging cameraborden, voorstel goedkeuren resultaten en voorstellen

Goedkeuring verslag van de biedingen en gunningsvoorstel
5.2- Varia –handhavers zwerfvuil Ovam

Kennisname van steun van Vlaamse overheid aan lokale besturen in de handhaving op zwerfvuil

Beslissing in te tekenen tot samenwerking

6- Gedeelde diensten – shared services
6.1- HRM

Kennisname en goedkeuring van de personeelsdossiers.
6.2- Sales
6.2.1 Onderhandelingsprocedure slibdrogen Aquafin, voorstel mandaat tot indienen offerte

Goedkeuring
6.2.2 Commercialisering papier en karton, voorstel goedkeuren lastenboek, raming en wijze van gunnen

Goedkeuring inrichten marktbevraging

Beslissing tot overleg met F+ en recuperanten

Beslissing tot intekenen globale marktbevraging van Fost Plus

Goedkeuring mandaat voor onderhandelingen en nemen van beslissingen
6.3- Finance
6.3.1 Vrijgave borgstelling

Goedkeuring
6.4- Varia

Geen variapunten.

7- Communicatie en actualiteit
7.1- Mededelingen aan gemeenten-vennoten “juni-juli 2021”

Kennisname
7.2- Vragen van bestuurders aan de raad van bestuur

Geen te behandelen punten onder deze rubriek
7.3- Imog-nieuwsbrief juli 2021, persberichten

Kennisname
7.4- Varia
 Geen variapunten.
7.5- Datum en uur voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Volgende vergadering vindt plaats op 9 september 2021

De secretaris,
De voorzitter,
Veerle De Tollenaere.
Rik Soens.
_______________________________________________________________________________________________
Voor eensluidend afschrift, 27 juli 2021

De secretaris,
Veerle De Tollenaere
Imog
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