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ISVAG O.V. 

BESLUITENLIJST  

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 18 november 2021 
 

Aanwezig: 

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

ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Luc Bungeneers, Charlie Van Leuffel, Johan 

Peeters, 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;  

 

Verontschuldigd: 

Kathelijne Toen, raadslid (Volmacht gever) 

 

AGENDA 

 

1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing: 

 

Goedkeuring van de digitale vorm van vergaderen omwille van de coronapandemie. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 

 

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

vergadering van 21 oktober 2021. 

 

3. Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen hervergunning - zitting 9 december 

2021 om 13.00 uur aangaande het beroep tegen de beslissing van de Vlaamse 

minister van 10 april 2020 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de zitting van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van 9 december 2021 om 13.00 uur aangaande het beroep 

tegen de beslissing van de Vlaamse minister van 10 april 2020. 

 

4. Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen vergunning nieuwe installatie - 

zitting van 9 december 2021 om 13.30 uur aangaande het beroep tegen de 

beslissing- kennisneming:  

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de zitting van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van 9 december 2021 om 13.30 uur aangaande het beroep 

tegen de beslissing van de Vlaamse minister van 31 juli 2020. 

 

5. Kennisname verslag infovergadering vennoten 30 september 2021 aangaande 

verlenging levensduur ISVAG - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de infovergadering op 

30 september 2021 aangaande verlenging ISVAG. 

 

6. Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering IBOGEM - beslissing: 
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De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder van ISVAG, af te vaardigen naar de 

Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale IBOGEM op 

13 december 2021 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren. 

 

7. Gunning juridische begeleiding voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale 

- beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan het  gunningsvoorstel voor 

de opdracht “Juridische begeleiding voor de bouw van de nieuwe 

afvalenergiecentrale”. 

 

8. Aanvoer tot en met oktober 2021 - 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 2021. 

 

9. Gunning afbraak- en straalwerken tijdens periodieke stilstanden - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan het gunningsvoorstel voor 

de opdracht ‘Gunning afbraak- en straalwerken tijdens periodieke stilstanden’. 

 

10. Nominatie ISVAG als Cleantech Hero Energie 2021 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nominatie van ISVAG voor een Cleantech 

Hero Award van Cleantech Flanders in de categorie ENERGIE. 

 


