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ISVAG O.V. 

BESLUITENLIJST 

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 17 september 2020 
 

Aanwezig: 

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

directeur; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Charlotte Beyers, 

Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De Wever, Alex Goethals en Eddy Soetewey, 

raadsleden; Anita Ceulemans en Chris Ceuppens, waarnemende raadsleden; Geert 

Van der Borght, secretaris;  

 

Verontschuldigd: 

Toon Wassenberg, raadslid; Walter Duré, waarnemend raadslid; Dries Holvoet, 2de 

ondervoorzitter (Volmacht gever) en Jeroen Baert, raadslid (Volmacht gever) 

 

AGENDA 

 

1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing: 

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

keuren voor de vergadering van 17 september 2020. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 

 

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

vergadering van 20 augustus 2020. 

 

3. Vaststelling agenda Buitengewone Algemene Vergadering ISVAG - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agenda voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 17 december 2020. 

 

4. Kennisgeving Raad voor Vergunningsbetwistingen - ingediend beroep 

hervergunning ISVAG - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het  beroep tot vernietiging ingesteld tegen 

de bestuurlijke beslissing van 10 april 2020 van de Vlaamse regering over de 

aangevraagde hervergunning van ISVAG door de Gemeente Aartselaar, de heer 

Ronald Verelst, mevrouw Chantal de Cauwer, de heer Dirk's Jongers en de heer 

Reinhard Vandekerckhove. 

 

5. Goedkeuring 'Intentieovereenkomst voor samenwerking ter studie en realisatie 

van het warmteproject Antwerpen West'. - beslissing: 

 

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

'Intentieovereenkomst voor samenwerking ter studie en realisatie van het 

warmteproject Antwerpen West'. 
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6. Goedkeuring 'Overeenkomst bezetting ter bede radio Flash-ISVAG' - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de 'Overeenkomst 

bezetting ter bede radio Flash - ISVAG'. 

 

7. Toelichting halfjaarcijfers 2020, ontwerp begroting 2021 - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting bij de halfjaarcijfers 2020 en 

beslist éénparig om: geen tussentijdse creditnota voor de eindafrekening aan de 

vennoten uit te keren per 30 juni 2020; goedkeuring te hechten aan de begroting 

2021; goedkeuring te hechten aan de opvragingstabel voor de werkingskosten 2021; 

de brutoprijs per ton die zal aangerekend worden aan de vennoten als voorschot op 

de werkingskosten, te behouden; de begroting 2021 onverwijld over te maken aan 

de vennoten met de vraag tot goedkeuring ervan en ze te willen opnemen in de 

eigen begroting, ieder voor wat zijn aandeel betreft. 

 

8. Prijsherziening aanbesteding Indaver 2020 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het herziene verwerkingstarief van Indaver, 

conform het bestek ref. 2016/008 voor verwerking restafval voor ISVAG-MiWa- 

IBOGEM. 

 

9. Aanvoer tot en met augustus 2020 - 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 augustus. 

 

10. Bouw Afvalenergiecentrale - infrastructuurwerken deelfase 1 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het bestek met nr. 

2020/032, voor de opdracht 'Bouw Afvalenergiecentrale - infrastructuurwerken 

deelfase 1'.  

 

11. Goedkeuring uitbreiding personeelskader en openverklaring - ingenieur energie 

en technologie - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de kaderuitbreiding en de openverklaring 

van de functie ingenieur energie en technologie goed te keuren. 

 

12. Persoonsgebonden 

 

13. Openverklaring procesingenieur - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig de functie van procesingenieur open te 

verklaren. 

 

14. Online buren -infomoment 3 september 2020 - Toekomstplannen ISVAG - 

kennisneming: 
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De Raad van Bestuur neemt kennis van het evaluatieverslag van het online buren - 

infomoment op 3 september 2020 - toekomstplannen van ISVAG. 

 

15. Goedkeuring organisatie ISVAG-actie: World Cleanup Day 19 september 2020 - 

kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de deelname van ISVAG aan de World 

Cleanup Day op 19 september 2020 door een opruimactie van zwerfvuil te 

organiseren in de omgeving Wilrijk en Aartselaar. 

 


