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ISVAG O.V. 

BESLUITENLIJST  

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 19 november 2020 
 

Aanwezig: 

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

ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; 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, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van 

der Borght, secretaris;  

 

AGENDA 

 

1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing: 

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

keuren voor de vergadering van 19 november 2020. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 

 

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

vergadering van 15 oktober 2020. 

 

3. Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering IBOGEM - 14 december 2020 

- beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder van ISVAG, af te vaardigen naar de 

Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale IBOGEM op 14 

december 2020 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren. 

 

4. Brief van Gemeente Boechout aan ISVAG - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van de Gemeente Boechout, 

gericht aan ISVAG van 6 november 2020 en van het advies van Meester Patrick Van 

der Straten, en beslist om -gelet op de procedure ingesteld door de Gemeente 

Boechout tegen de omgevingsvergunning verleend aan ISVAG-, niet schriftelijk op 

de gestelde vragen te antwoorden. 

 

5. Brieven IGEAN aan Gemeenten Aartselaar en Boechout - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van IGEAN aan de Gemeenten 

Aartselaar en Boechout aangaande het beroep dat beide besturen indienden bij 

de Raad voor Vergunningsbetwisting tegen de bestuurlijke beslissing van de 

Vlaamse regering van 31 juli 2020. 
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6. Conceptnota Vlaamse Regering over de regiovorming - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur  beslist het voornemen van de Vlaamse regering om 

referentieregio's op te richten negatief te adviseren en zowel de Vlaamse Regering 

als de gouverneur te vragen om ISVAG - in lijn met het Vlaamse regeerakkoord - 

rechtstreeks te betrekken in het debat. 

 

7. Goedkeuring erfdienstbaarheidsovereenkomst Plastic Constructies Robert Teblick 

bvba - beslissing: 

 

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

erfdienstbaarheidsovereenkomst tussen ISVAG en de firma Teblick bvba, Moerelei 

139-143, Wilrijk. 

 

8. Bekrachtiging goedkeuring gunning opdracht 'Bouw afvalenergiecentrale - 

infrastructuurwerken deelfase 1' - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist om de Beslissing Directeur van 13 november 2020 te 

bekrachtigen, houdende de gunning van de opdracht 'Bouw Afvalenergiecentrale - 

infrastructuurwerken deelfase 1' aan BESIX INFRA nv te Schelle. 

 

9. Hervergunning ISVAG MB 10 april 2020 - Verzoekschrift tot tussenkomst - 

kennisneming: 

 

De Raad van bestuur neemt kennis van het ingediende verzoekschrift tot 

tussenkomst in de procedure tot vernietiging ‘Hervergunning ISVAG MB 10 april 2020’. 

 

10. Vergunning nieuwe installatie ISVAG  MB 31 juli 2020 - Verzoekschrift tot 

tussenkomst - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist éénparig akkoord te gaan om tussen te komen in de 

procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreffende de beroepen 

tot vernietiging tegen de beslissing van de Vlaamse minister van 31 juli 2020 en beslist 

verzoekschriften tot tussenkomst in te dienen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. De Raad van Bestuur beslist opdracht te geven aan 

Meester Patrick Van der Straten, GSJ advocaten, Borsbeeksebrug 36 te 2600 

Antwerpen en Stibbe, Loxumstraat 25 te 1000 Brussel om de belangen van ISVAG te 

verdedigen. 

 

11. Aanvoer tot en met oktober - 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 oktober. 

 

12. Goedkeuring - bestek 'Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 1' - 

beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de opdracht en 

de raming voor de opdracht 'Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 1' en  

de directeur te mandateren het finale bestek voor de opdracht met nr. 2020/036 

goed te keuren voor publicatie. 
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13. Ontslagbrief - preventieadviseur ISVAG - kennisneming: 

 

Persoonsgebonden 

 

14. Bekrachtiging goedkeuring openverklaring en procedureverloop aanwerving  

functie Health Safety Environment coördinator' - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de Beslissing Directeur van 27 oktober 2020, 

houdende de openverklaring van de functie van HSE-coördinator en goedkeuring 

van het procedureverloop van de vergelijkende proef. 

 

15. Persartikels Afvalsector/ISVAG - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de laatst verschenen persartikels over ISVAG 

in oktober 2020. 

 

8. Varia. 

8.1 Afvaardiging legislatuur 2019 - 2024 - vervanging - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het agendapunt van de gemeenteraad van 

Stad Antwerpen van 23 november 2020 aangaande de vervanging van een 

ontslagnemend bestuurslid bij ISVAG.  

 


