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Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, 

secretaris;  

 

Afwezig: 

Kathelijne Toen, raadslid; 

 

AGENDA 

 

 

1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing: 

De Raad van Bestuur beslist eenparig de digitale vorm van vergaderen goed te 

keuren voor de vergadering van 28 mei 2020. 

 

2. Goedkeuring administratieve rechtzetting - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig  akkoord te gaan met de administratieve 

rechtzetting in het verslag van 19 maart 2020 evenals de wijziging onder punt 2.8 

“Erfdienstbaarheidsovereenkomst BMC bvba” in het verslag van 30 april 2020, 

aangaande naamswijziging en adres goed te keuren. 

 

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de 

vergadering van 30 april 2020. 

 

4. Eerste warmtelevering ISVAG aan bedrijf H. Essers - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de eerste warmtelevering door ISVAG aan 

bedrijf H. Essers op maandag 18 mei 2020. 

 

5. Adviezen Omgevingsvergunningsaanvraag nieuw afvalenergiecentrale ISVAG - 

kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen adviezen en de 

toelichtingsnota in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de 

nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG ingediend op 30 september 2019. 

 

6. Gunstig advies Vlaams Energieagentschap - kennisneming: 
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De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorwaardelijk positief advies voor de 

omgevingsvergunningsaanvraag nieuwe afvalenergiecentrale van het Vlaams 

Energieagentschap (VEA) van 22 mei 2020. 

 

7. Goedkeuring ISVAG-vertegenwoordiger- Algemene jaarvergadering EthiasCo - 

beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de directeur mevrouw Kristel Moulaert af te 

vaardigen voor de Algemene Vergadering van EthiasCo, die dit jaar wegens Covid- 

19 maatregelen gehouden wordt met behulp van de techniek om op afstand te 

stemmen. De directeur krijgt hierbij het mandaat om de agendapunten goed te 

keuren. 

 

 

8. Aanvoer ISVAG tot en met april - kennisneming: 

 

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 april. 

 

9. Milieutechnisch verantwoorde afvoer en verwerking van reststoffen ISVAG: 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het bestek met nr. 2020/022 en de raming 

voor de opdracht “Milieutechnisch verantwoorde afvoer en verwerking van 

reststoffen ISVAG” 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 aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 

en Europees niveau. 

 

10. Goedkeuring lastvoorwaarden onderstations voor aansluiting warmtenet - 

beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het bestek met nr. 2019/017 en de raming 

voor de opdracht “Levering warmteonderstations” goed te keuren. De last- 

voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Bekendmaking nog 

opnemen.  

 

11. Evaluatie stikstofoxide-emissies 2019 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport 'Evaluatie stikstofoxide-emissies 

2019 verbrandingsovens ISVAG'. 

 

12. Goedkeuring lidmaatschap CAPTURE - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig akkoord te gaan met het lidmaatschap van 

ISVAG bij CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource 

recovery). 
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13. Persberichten - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de persberichten over ISVAG. 

 


