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ISVAG O.V. 

BESLUITENLIJST EXTRANET 

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 21 november 2019 
 

Aanwezig: 

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Kristel Moulaert, 

directeur; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Jeroen Baert, 

Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Alex Goethals en Eddy Soetewey, 

raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende 

raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;  

 

Verontschuldigd: 

Toon Wassenberg, raadslid;  

 

Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter (Volmacht gever) en Annick De Wever, raadslid 

(Volmacht gever) 

 

AGENDA 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing 

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 24 oktober 2019 

goed. 

 

 

2. Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering IBOGEM 18 december 2019 - 

beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist een bestuurder naar de Buitengewone Algemene 

Vergadering van de intercommunale IBOGEM op 18 december 2019 en om hem te 

mandateren de agendapunten goed te keuren. 

 

 

3. Uitkoppeling warmte ISVAG- beslissing  

 

De Raad van Bestuur van ISVAG beslist Fluvius te vragen om – in opvolging van de 

intentieovereenkomst en bijgevolg ter honorering van het aangegaan engagement 

– de integratie van het warmtenet Agfa en het stadswarmtenet Zuid alsnog te 

onderzoeken en te formaliseren in de voornoemde kaderovereenkomst. Het 

warmtenet van ISVAG is perfect in staat als backbone richting Mortsel/Edegem te 

functioneren mét gegarandeerde afname. 

 

De Raad van Bestuur beslist een schrijven te richten aan Fluvius hieromtrent. 

Eveneens zal een schrijven worden gericht aan Vlaams minister van Energie, Zuhal 

Demir in dit kader. 

 

4. Aanvoer ISVAG tot en met oktober - kennisneming: 
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De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht en van het totaal van de 

aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand oktober. 

 

5. Kennisgeving incident 7 november 2019 en goedkeuring mandaat - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het incident op 7 november 2019 en beslist 

éénparig mandaat te geven aan de Directeur om de nodige bestellingen te doen in 

functie van de operationaliteit van de installatie. 

 

6. Persoonsgebonden 

 

7. Openverklaring functie communicatieverantwoordelijke - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist om de functie van communicatieverantwoordelijke 

open te verklaren. 

 

8. Goedkeuring deelname Clean Environment Summit juli 2020 - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te geven aan het principe om 

afgevaardigden te sturen naar het CESS congres in juli 2020 te Singapore. 

 

9. Deelname Flanders Investment and Trade - CESS congres Singapore 2020 - 

beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist dat ISVAG zal deelnemen aan de delegatie van FIT in 

Signapore juli 2020 indien ISVAG zijn vergunning bekomt voor de bouw van de 

nieuwe afvalenergiecentrale.  

 

10. Evaluatie Burendag 16 november 2019 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het bezoekersaantal van de burendag op 16 

november 2019: 270 buren hadden zich ingeschreven. 

 


