Raad van Bestuur van 23 januari 2019

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

1. Notulen vergadering 19 december 2018 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Kennisgeving onwettige afwezigheid polyvalent medewerker
c. Beslissing verlenging tewerkstelling polyvalent medewerker met 3 maanden
d. Kennisgeving stakingsaanzegging ACOD op 7/2
3. Afval
a. Fostplus: beslissing om in te gaan op de uitnodiging van Fost Plus wat betreft de
gezamenlijke opdracht “lange termijnfase P+MD-sortering”.
b. Goedkeuring herziening subsidiereglement herbruikbare luiers.
c. Kolkenproblematiek: wordt opnieuw besproken op raad in februari.
d. Afrekening gemeenten (dienstverlening): de verrekening 2018 wordt overgemaakt aan
de gemeenten.
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 het evaluatierapport 2013-2018: de Raad neemt hiervan akte en geeft opmerkingen
door.
 de agenda van de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op woensdag 27
maart 2019 te 20u.
 de formulieren op de website van snoeihout, sluikstort en zwerfvuil die te vinden zijn op
onze website www.interrand.be
 de problemen om sommige straten te bedienen door de sneeuw: deze straten worden
bediend van zodra deze berijdbaar zijn.

Raad van Bestuur van 27 februari 2019

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

1. Notulen vergadering 23 januari 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Kennisgeving spontane kandidaturen
c. Kennisgeving ontslag administratieve medewerkster
d. Goedkeuring aanvraag ouderschapsverlof polyvalent medewerker
e. Kennisgeving vervanging parkwachter ter vervanging van de parkwachter die langdurig
afwezig is.
3. Afval
a. Kolkenproblematiek: bespreking
b. Herbruikbare bekers: enkele aanpassingen werden doorgevoerd.
c. Instemming met de aankondiging van de aanbesteding aankoop huisvuilzakken.
d. Kennisgeving totaal bedrag subsidiëring robot-mulchmaaier / hakselaars.
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 de buitengewone algemene vergaderingen van Interleuven, Interza, EcoWerf, Intradura
en Haviland. Alle agenda’s worden goedgekeurd.
 de lening van 2 huisvuilwagens: toewijzing leverancier.
 de 2-daagse van Interafval over afvalcommunicatie: de afvalsteward zal haar functie
toelichten.
 de mogelijkheid om foto’s van het sluikstort op te laden op het webformulier.
 de voorgedragen kandidaten voor de komende legislatuur. Gezien één van de
kandidaten minder mobiel is wordt er uitgekeken naar een andere locatie voor de Raad
van Bestuur.

Raad van Bestuur van 27 maart 2019

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

1. Notulen vergadering 27 februari 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Verlenging tewerkstelling polyvalent medewerker voor 6 maanden tem 30/9
c. Akkoord tijdelijke vervanging van langdurige afwezig administratief medewerker
d. Kennisgeving stand van zaken vervanging administratieve medewerker.
3. Afval
a. Kolkenreiniging: kennisgeving verslag van het overleg met de diensthoofden van de
technische diensten van de 3 gemeenten.

Raad van Bestuur van 27 maart 2019 (nieuwe Raad van Bestuur)

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

1. Installatie van de leden van de Raad van Bestuur
2. Verkiezing van de Voorzitter en Ondervoorzitter
3. Vastleggen vergaderdata

Raad van Bestuur van 8 april 2019

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

1. Notulen vergadering 27 maart 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Aanwerving medewerker voor algemene en personeelsadministratie
3. Varia
De Raad neemt nota van:
 de milieukrant: editie mei
 vervanging administratieve medewerkster omwille van haar langdurige afwezigheid
door tijdelijke medewerker.

Raad van Bestuur van 25 april 2019

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

1. Notulen vergadering 8 april 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Vaststelling van vakantiegeld 2019: akkoord
c. Akkoord voor verlenging tewerkstelling polyvalent medewerker met 6 maanden
d. Akkoord met aanstelling studenten om tijdens de vakantie de laders en parkwachters te
vervangen
e. Kennisgeving spontane sollicitaties
f. Kennisgeving taakstraffen
g. Akkoord tewerkstelling administratief bediende
3. Afval
a. Restafvalzakken: bespreking aanpassing zakken
b. GFT zakken:
 Akkoord om volume van de zakken aan te passen.
 Beslissing om de evolutie van de kostprijs/zak te bestuderen om een voorstel
van retributiereglement te kunnen maken.
c. Kolkenzuiger: akkoord voor revisie van kolkenzuiger
4. Jaarrekening
a. Jaarrekening 2018: beslissing afboeking overschot naar beschikbare reserves en
goedkeuring verslag
b. Waarderingsregels: beslissing herbevestiging waarderingsregels
5. Jaarverslag
Kennisgeving jaarverslag 2018
6. Varia
De Raad neemt nota van:
 Beheerscomité GIDPBW: aanduiden vertegenwoordiger
 Haviland: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering
en individuele vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur
 Intradura: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering
en individuele vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur
 Vaststelling agenda Algemene Vergadering Interrand: goedkeuren agenda
 Rekenhof: kennisgeving indienen mandaataangifte en vermogensaangifte
 Vergaderdata najaar vastleggen
 Code van goed bestuur: kennisgeving

Raad van Bestuur van 6 mei 2019

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

1. Klacht bestuurder: bespreking
2. Notulen vergadering 25 april 2019 – goedkeuring
3. Afval
a. Restafvalzakken: de Raad adviseert om de retributietarieven van de restafvalzakken te
wijzigen.
b. GFT zakken: de Raad adviseert om de prijs voor de GFT zakken te wijzigen.
c. Herbruikbare bekers: wordt uitgesteld naar volgende Raad
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 de vraag betreffende ondergrondse containers

Raad van Bestuur van 23 mei 2019

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

1. Notulen vergadering 6 mei 2019 – goedkeuring m.u.v. 1 lid van de Raad
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Akkoord voor verlening tewerkstelling polyvalent medewerker voor onbepaalde duur
c. Akkoord met consolidatie arbeidsongeval polyvalent medewerker
d. Incident ophaalploeg: kennisgeving
3. Afval
a. Restafval- en GFT-zakken: goedkeuring (m.u.v. 1 lid van de Raad) van nieuwe volumes
en retributietarieven
b. Aanbesteding huisvuilzakken: kennisgeving gunningsverslag en beslissing aanwijzing
leveranciers
c. Herbruikbare bekers: beslissing om voorlopig nog geen drankorgel te voorzien
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 Haviland: goedkeuring agenda Algemene Vergadering en afvaardiging
 Intradura: goedkeuring agenda Algemene Vergadering en afvaardiging
 Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering
 Ecowerf: goedkeuring agenda Algemene Vergadering
 Interza: goedkeuring agenda Algemene Vergadering
 Ovam: kennisgeving van de visitatie door OVAM aan gemeente Hoeilaart
 Afrekening huisvuilzakken: goedkeuring rechtzettingen voor de afrekeningen van de
huisvuilzakken voor 2017 en 2018
 Verlenging project tuinkracht: akkoord met vooropgestelde verlenging en wijzigingen

Raad van Bestuur van 27 juni 2019

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

1. Notulen vergadering 23 mei 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Akkoord voor verlenging tewerkstelling administratief medewerker met 3 maanden
c. Akkoord voor verlenging tewerkstelling polyvalent medewerker met 2 maanden
d. Akkoord opstart reïntegratietraject polyvalent medewerker
e. Kennisgeving rijbewijzen C
f. Kennisgeving spontane sollicitaties
g. Kennisgeving ontslag polyvalent medewerker
3. Afval
a. Akkoord voor aankoop bestelwagen pick-up
b. Communicatieplan i.v.m. wijzigingen afvalzakken: beslissing voor het verspreiden van
een A4-flyer.
c. Ongeval wagen: akkoord met het zoeken naar een oplossing
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 Interleuven: goedkeuring agenda buitengewone Algemene Vergadering
 Project tuinkracht: agendapunt wordt verschoven naar volgende Raad
 OVAM – Visitatie Hoeilaart: bespreking
 Kennisgeving stopzetting compostmeesterwerking Tervuren
 Kennisgeving goedkeuring aanpassing huisvuilzakken door gemeenteraden van Hoeilaart en
Tervuren
 Kennisgeving van klacht lid van de Raad
 Personeelsfeest: vastleggen datum

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.

Raad van Bestuur van 1 oktober 2019

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

1. Notulen vergadering 10 september 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Kennisgeving spontane sollicitaties
c. Akkoord voorstel re-integratieprocedure polyvalent medewerker
d. Kennisgeving re-integratieprocedure polyvalent medewerker
e. Kennisgeving vervangingscontracten
f. Aanpassing barema: beslissing om nog een aantal elementen te onderzoeken tegen
volgende Raad.
3. Ondernemingsplan 2019-2024
Het ondernemingsplan werd besproken.
4. Budget
Kennisgeving van de begroting.
De Raad gaat akkoord om:
• de begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering
• de begroting over te maken aan de gemeenten
5. Varia
De Raad neemt nota van:
 Vaststelling algemene vergadering Interrand: goedkeuring agenda
 Ecowerf – buitengewone algemene vergadering 20 november 2019: goedkeuring agenda
 Data Rvb: voorjaar 2020: de raad gaat akkoord met de voorgestelde data

Raad van Bestuur van 14 november 2019

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

1. Notulen vergadering 1 oktober 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Kennisgeving spontane sollicitaties
c. Goedkeuring aanvraag ouderschapsverlof polyvalent medewerker
d. Goedkeuring verlenging volledige loopbaanonderbreking polyvalent medewerker
e. Goedkeuring verhoging fietsvergoeding
f. Kennisgeving ontslag omwille van medische redenen polyvalent medewerker
g. Kennisgeving re-integratieprocedure polyvalent medewerker
h. Aanpassing 2de pensioenpijler contractuele personeelsleden: goedkeuring met
éénparigheid van stemmen
i. Delegatiebesluiten personeels- en financiële aangelegenheden: goedkeuring met
éénparigheid van stemmen.
j. Akkoord met verlenging tewerkstelling voor onbepaalde duur van administratief
bediende.
k. Aanpassing barema: eerst zullen alle personeelsleden een evaluatie krijgen en nadien
gebeurt de evaluatie van de directeur door een externe firma.
3. Afval
a. Goedkeuring aanpassing tarieven herbruikbare bekers
b. Goedkeuring afschaffing subsidie robotmaaiers vanaf 1 januari 2020
c. Landbouwfolie: wordt op volgende Raad besproken
d. Kennisgeving week van de ophaler
e. Toelichting nieuwe zakken
f. Goedkeuring aanpassing communicatie openingsuren recyclageparken
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 De Buitengewone Algemene Vergadering Haviland, de Jaarvergadering Interza, de
Buitengewone Algemene Vergadering INTRADURA
 Het ontslag uit de Raad van Bestuur van Marcia De Wachter
 Akkoord om verzekering voertuigen toe te wijzen aan AXA Belgium
 Akkoord met het vervangen van de 3 betaaltoestellen op de recyclageparken
 Akkoord met het ontwerp van de milieukrant van december
 Akkoord met de beleidsverklaring en het overmaken aan GIDPBW

Raad van Bestuur van 19 december 2019

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

1. Notulen vergadering 14 november 2019 – goedkeuring
2. Personeelszaken
a. Kennisgeving afwezigheden wegens ziekte
b. Kennisgeving spontane sollicitaties
c. Kennisgeving kandidaten chauffeur / polyvalent medewerker kolken + akkoord voor
aanstelling
d. Akkoord voor aanstelling bijrijder kolkenploeg
e. Kennisgeving datum nieuwjaarsreceptie + nieuwsjaarscadeau
3. Afval
a. Kennisgeving stand van zaken 2de ploeg kolken
b. Akkoord opstelling subsidieregeling voor 2de hands herbruikbare luiers en aanpassing
reglement.
c. Akkoord met aangepaste reglement herbruikbare bekers
d. Kennisgeving incident herbruikbare bekers en bijkomende maatregelen
e. Akkoord afschaffing ophalen landbouwfolie
4. Varia
De Raad neemt nota van:
 De benoeming van Danny De Kock als nieuwe bestuurder
 Kennisgeving antwoord ABB op klacht
 Het ontslag uit de Raad van Bestuur van Julie De Wachter

