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ISVAG O.V. 

BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 23 januari 2020 
 

Aanwezig: 

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de 

ondervoorzitter; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Toon 

Wassenberg, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De 

Wever, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans en Walter 

Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;  

 

Verontschuldigd: 

Kristel Moulaert, directeur;  

 

Afwezig: 

Chris Ceuppens, waarnemend raadslid;  

 

AGENDA 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 19 december 2019 

goed. 

 

2. Onderhandelingen contract warmtelevering H. Essers Logistics Company nv - 

kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van de firma Essers van 

18 december 2019 met het voorstel om een nieuwe startdatum voor de levering van 

warmte te onderhandelen. 

 

3. Brief Gemeente Aartselaar 23 december 2019 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het antwoord van de Gemeente Aartselaar 

van 23 december 2019 aangaande de werken warmtenet ISVAG en het standpunt 

van de Aartselaarse gemeenteraad betreffende de ISVAG- installatie. 

 

4. Goedkeuring lastvoorwaarden chemicaliën - beslissing: 

 

Raad van Bestuur beslist het bestek met nr. 2019/005 en de raming voor de opdracht 

'Raamovereenkomst voor levering van Chemicaliën' goed te keuren. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

 

5. Goedkeuring lastvoorwaarden aankoop grijper en uit te nodigen firma's - 

beslissing: 
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De Raad van Bestuur beslist het bestek met nr. 2020/020 en de raming voor de 

opdracht 'Aankoop grijper' goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 

zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten.  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelings-

procedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

6. Overzicht zitpenningen 2019 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht zitpenningen 2019. Dit overzicht 

zal eveneens voor kennisneming worden voorgelegd aan de Algemene 

Vergadering. 

 

7. Goedkeuring CAO 2020 - 2021 - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de 

ondernemings- CAO 2020. 

 

8. Toekenning dotatie vzw 'ISVAG Sport en Ontspanning' - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist om de vzw 'ISVAG sport en ontspanning' een dotatie toe 

te kennen. 

 

9. Overzicht werkbezoeken 2020 - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist de lijst met werkbezoeken 2020 waar desgevallend een 

ISVAG-delegatie zal afgevaardigd worden, goed te keuren. 

 

10. Aantal bezoekers 2019 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht aantal bezoekers 2001-2019 en 

van het overzicht aantal bezoekers 2019 per categorie. 

 

11. Sprekers Conference on Waste Management in Tel Aviv - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda van de Conference on Waste 

Management in Memory of Danny Shterenberg te Tel Aviv op 16 januari 2020. 

 

12. Verslag studiereis Warmtenetten Kopenhagen december 2019 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de studiereis naar 

Kopenhagen van 2 tot 3 december. 

 

13. Vergadering Raadscommissie Wilrijk met als thema ISVAG – kennisneming 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergadering van de Raadscommissie van 

District Wilrijk te ISVAG op maandag 3 februari 2020 voor een toelichting bij het 

vergunningsdossier van ISVAG. 
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14. Goedkeuring sponsoring 100km-run Kom op tegen Kanker - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig de 100km-run van Kom op tegen Kanker op 

22 maart 2019 te sponsoren. 

 


