Raad van Bestuur van 10 september 2019

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN
opgemaakt in toepassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking.

1. Notulen vergadering 27 juni 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Kennisgeving spontane sollicitaties
c. Kennisgeving van alle administratieve handelingen en ondersteuning die werd geboden
n.a.v. het onverwachte overlijden van een polyvalent medewerker
d. Kennisgeving van alle acties betreffende de opstart van het reïntegratietraject van een
polyvalent medewerker
e. Akkoord opstart reïntegratietraject van een polyvalent medewerker
f. Stand van zaken van een langdurig afwezige polyvalent medewerker
g. Akkoord voor verlenging tewerkstelling voor een polyvalent medewerker met 3
maanden en een polyvalent medewerker voor onbepaalde duur
h. Stand van zaken van een langdurig afwezige administratieve medewerker en akkoord
voor vervanging tot het einde van de afwezigheid
i. Akkoord voor openstellen betrekking
j. Standpuntbepaling delegatiebevoegdheid personeelszaken aan directeur
k. Aanpassing barema: beslissing om advies op te vragen bij de diensthoofden
personeelszaken van de vennoten. Dit wordt op de eerstvolgende Raad besproken.
3. Afval
a. Afvalkalender 2020: akkoord om vanaf 2020 kerstbomen op te halen op afroep en in
januari gratis in het recyclagepark binnen te brengen.
Voor 2021 wordt een oplossing gezocht voor de ophalingen op feestdagen.
b. Opmaak afvalkalender 2020: opmaak en layout blijft ongewijzigd
c. Ophalingen zomermaanden: goedkeuring voorstel om van juni tot augustus tijdens een
hittegolf om 6u te starten met de ophaling. Daarnaast wordt het warmteactieplan
geactualiseerd.
d. Textielinzamelingen:
 Akkoord om voor het hele werkingsgebied 1 prijsaanvraag te organiseren.
 De inkomsten komen pro rata terug naar de gemeenten. Dit voorstel zal eerst
voorgelegd worden aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen.
 Een goed en sluitend reglement wordt opgesteld.
e. Stand van zaken nieuwe zakken: de kwaliteit van de zakken wordt nagekeken.
f. Te zware afvalzakken: akkoord om een sticker te voorzien voor te zware afvalzakken.
g. Kennisgeving van de week van de handhaving van 30 september t.e.m. 6 oktober.

h. Akkoord om tijdens de week van de ophaler een ontbijt aan te bieden aan de ophalers
en parkwachters.
i. Kennisgeving verslag overleg milieuambtenaren
j. Kennisgeving van het nieuw contract van BEBAT voor de inzameling van batterijen.
k. Opzegging contract verzekeringen voertuigen: akkoord om een marktbevraging te
organiseren en ons te laten bijstaan door AON.
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 Bijzondere Algemene Haviland: goedkeuring agenda
 Buitengewone Algemene Ecowerf: goedkeuring agenda
 Ondernemingsplan 2019-2024: wordt verschoven naar de volgende Raad
 OVAM – Visitatie Hoeilaart: akkoord met de voorgestelde actiepunten.
 Klacht lid Raad: kennisgeving van het antwoord van ABB
 Nieuwe klacht lid Raad: kennisgeving van het schrijven van ABB
 Akkoord verhoging presentiegelden naar 213,33 eur per zitting.
 Akkoord om voorstel Druifkracht over te maken aan het gemeentebestuur van Hoeilaart.
 Data Raad van Bestuur: nieuwe data worden op volgende Raad voorgelegd.

