Beslissingen bestuur 2019
2019
09/01/201
09/01/2019
/01/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het directiecomité van 12 december 2018
(beslissing)
Duurzaamheidsverslag Interafval (kennisname)
Lange termijnstrategie Incovo (kennisname)
Inzage gerechtelijk dossier valse zakken (kennisname)
Herstelling wagen 78 (beslissing)
Analyse bezoekersgegevens Londerzeel (kennisname)
Oriënterend bodemonderzoek recyclagepark Machelen (kennisname)
Opleiding – Sociaal-juridische update voor de publieke sector (beslissing)
Werknemer – verlof wegens verminderde prestaties wegens ziekte (beslissing)
Aanduiding dienstverlener personeelsbeheer (beslissing)
Vernieuwing communicatie op de recyclageparken (beslissing)
23/01/201
23/01/2019
/01/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het directiecomité van 9 januari 2019
(beslissing)
Sluikstortstatistieken 2018 (kennisname)
Interza – BAV 21/03/2019 (beslissing)
Fraude met Incovo-zakken (kennisname)
Vaststelling tarieven 2019 (voorlegging raad van bestuur)
Aanwervingen (kennisname)
Werknemer - doorschakeling functionele loopbaan (voorlegging raad van bestuur)
Doorrekening loonkost team zwerfvuil en sluikstort (beslissing)
Stand van zaken ondergrondse glasbollen
25/01/201
25/01/2019
/01/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 14 december 2018
(beslissing)
Sluikstortstatistieken 2018 (kennisname)
Fraude met Incovo-zakken (kennisname)
Vaststelling tarieven 2019 (beslissing)
Aanwervingen (kennisname)
Werknemer - doorschakeling functionele loopbaan (beslissing)

13/0
13/02
/02/2019
/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het directiecomité van 23 januari 2019
(beslissing)
Herziening afvalplan nieuwe clusters (kennisname)
40-jarig bestaan Incovo – Bobbejaanland (beslissing)
Afvalstatistiek 2018 (kennisname)
Aankoop evacuatieladder (beslissing)
Infrastructuurwerken en KGA-opslagplaatsen diftar recyclageparken: voorlopige eindafrekening
subsidie (kennisgeving)
Herstelling toegangspoort recyclagepark Meise (beslissing)
Aankondiging aanbesteding aankoop huisvuilzakken (beslissing)
Project plaatsing zonnepanelen: goedkeuring fase 2 ontwerp, goedkeuring aansluitingscontract en
goedkeuring aanvraag injectieovereenkomst (beslissing)
Herstelling terreinverlichting recyclagepark Meise (beslissing)
Herstelling dak administratief gebouw (beslissing)
Opdracht aanpassing rechtspositieregeling (beslissing)
Aanwerving lader-chauffeur en lader-hulpparkwachter (kennisname)
Ingebrekestelling personeelslid (kennisname)
Stand van zaken operatie proper en zwerfvuilvrijwilligers (kennisname)
Subsidiëring groenafvalpreventie 2018-2019 (beslissing)
Subsidiëring herbruikbare luiers 2018-2019 (beslissing)
Onkosten demoplaats Comité Jean Pain (beslissing)
20/0
20/02
/02/2019
/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het directiecomité van 13 februari 2019
(beslissing)
HAVILAND – Algemene vergadering op donderdag 28 maart 2019 – 18.00 uur (beslissing)
INTRADURA – Algemene vergadering op donderdag 28 maart 2019 – 18.30 uur (beslissing)
Start P+MD ophaling (kennisname)
Opschorting abonnement groencontainer bij wegenwerken (beslissing)
Herstelling wagen 82 (beslissing)
Rapport audit HR & Payroll (beslissing)
Wijziging personeelsstatuut (beslissing)
Goedkeuring project kunstgrasperkje tegen sluikstort (beslissing)

22/02/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 januari 2019 (beslissing)
Herziening afvalplan nieuwe clusters (kennisname)
Afvalstatistiek 2018 (kennisname)
Start P+MD ophaling (kennisname)
Opschorting abonnement groencontainer bij wegenwerken (beslissing)
Aankondiging aanbesteding aankoop huisvuilzakken (beslissing)
Wijziging personeelsstatuut (beslissing)
Stand van zaken operatie proper en zwerfvuilvrijwilligers (kennisname)
Goedkeuring project kunstgrasperkje tegen sluikstort (beslissing)

06/03/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het directiecomité van 20 februari 2019
(beslissing)
Ontwerp evaluatierapport (bespreking)
Afvoer groenafval RP Meise en RP Londerzeel (beslissing)
Herstellingswerken elektrische installaties
Opleiding vraagtechnieken aanwezigheidsbeleid.
Opleiding bijscholing vakbekwaamheid
20/03/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het directiecomité van 6 maart 2019
(beslissing)
Aankoop 8 mobiele trappen
Opleiding 2019 – Bijscholing bedrijfseerstehulpverlener
Offerte koppeling tijdsregistratie
Opleiding – Schaubroeck WQM-module

22/03/201922/03/2019-1
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 februari 2019
(beslissing) - Bijlage 1
Ontwerp evaluatierapport (bespreking) – bijlage 2
22/03/201922/03/2019-2
Verkiezing voorzitter
Verkiezing ondervoorzitter
Regeling van de komende vergaderingen

03/0
03/04
/04/2019
Vergaderkalender
Uitleg bij werking intercommunale, evaluatieverslag, statuten

26/04/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur van 22/03/2019 (17.30
u); 22/03/2019 (18.45) en van 3 april 2019 (beslissing)
Verdere aanpak introductie nieuwe bestuurders (bespreking)
Voordracht bureau Interafval (beslissing)
GIDPBW HAVILAND – Beheerscomité GIDPBW Haviland (beslissing)
HAVILAND – Algemene vergadering op donderdag 28 maart 2019 – 18.00 uur (beslissing)
INTRADURA – Algemene vergadering op donderdag 28 maart 2019 – 18.30 uur (beslissing)
Agenda buitengewone algemene vergadering op 21 juni 2019 om 18.00 uur. (beslissing)
Rekening en resultaat 2018 (beslissing en voorlegging algemene vergadering)
Jaarverslag 2018
Aanpassing van het maatschappelijk kapitaal aan de bevolkingscijfers.
Project plaatsing zonnepanelen: wijziging ontwerp en buitendienststelling HS-cabine (beslissing)
Functiebeschrijving expert payroll en juridische zaken (kennisname)
Inzage in de verslagen van HOC en BOC van 3/12/2018 (kennisname)
Goedkeuring project Best+ (kennisname)
Update vrijwilligerswerking Incovo (kennisname)
Mobiele recyclageparken (goedkeuring)
Afvalkrant juni 2019 (goedkeuring)
Aanpassing kalender Meise (goedkeuring)
Textielophaling (bespreking)
Afvaardiging bestuur HOC/BOC

10/05/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur van 26 april 2019
(beslissing)
HAVILAND – algemene vergadering woensdag 12 juni 2019 om 18.00 uur (beslissing)
INTRADURA – algemene vergadering woensdag 12 juni 2019 om 19.00 uur (beslissing)
ETHIAS – dag van de collectiviteiten maandag 13 juni 2019 vanaf 9.30 uur (beslissing)
Code van goed bestuur (bespreking)
Visitatie OVAM + eerste aanzet antwoord via beleidsplan (bespreking)
Overzicht prestaties jan-maa 2019 (kennisname)

24/05/2019
Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur van 10 mei 2019
(beslissing)
Organigram (beslissing)
Inzamelen landbouwfolies op de recyclageparken (bespreking)
Weekendcapaciteit recyclagepaken (bespreking)
Ter beschikking stellen herbruikbare bekers via Incovo (beslissing)
Visie textielcontainers (bespreking)
Aankoop huisvuilzakken – uitslag aanbesteding (beslissing)
Sluikstortstatistieken 2019 (kennisname)
Afvalstatistieken 2019 – kg per inwoner – 1e kwartaal (kennisname)
Cargovil: rond het zwerfvuil en sluikstort op Cargovil zal er in juni een overleg worden gehouden
met de vzw Cargovil, Incovo en de 3 betrokken gemeenten
07/06/2019
Synopsis beleidsplan (bespreking)
Textielinzameling - situering en principiële (bespreking)
Verlenging project tuinkracht (beslissing)
21/06/2019
21/06/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (beslissing)
Data Protection Officer (DPO) - ondersteuning VERA (beslissing)
HAVILAND - Bijzondere Algemene Vergadering woensdag 23 oktober 2019 om 18.00 uur (beslissing)
Visie textielinzameling Incovo (bespreking)
Inzamelen landbouwfolie (bespreking)
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inzameling van afgedankte batterijen en accu’s met
BEBAT vzw (beslissing)
Prijsherziening Kindervriend (beslissing)
Prijsvraag DIFTAR systeem recyclageparken (onderhandelingsprocedure) (goedkeuring)
Overzicht prestaties jan-jun 2019 (kennisname)
Bedankingsmoment propere burgers/zwerfvuilvrijwilligers/proper verzet (beslissing)

5/7/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (beslissing)
Principiële beslissing DIFTAR systeem recyclagepark (beslissing)
Uitbreiding recyclageparken met containers in het teken van DIFTAR (beslissing)
Aankoop nieuw meubilair (kennisname)
Aanstelling Eva Asdou als GAS-vaststeller in gemeenteraden (beslissing)
Aanwerving medewerker zwerfvuil en sluikstorten (beslissing)
Vaststelling procedures HR en Payroll (beslissing)

Communicatiestramien beleidsplan (bespreking)
Evaluatie mobiele recyclageparken (bespreking)
26/07/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (beslissing)
Data Protection Officer (DPO) - ondersteuning VERA (beslissing)
HAVILAND – bijzondere algemene vergadering op woensdag 23 oktober 2019 om 18.00 uur (beslissing)
Inzamelen landbouwfolie (bespreking)
Visie textielinzameling Incovo
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inzameling van afgedankte batterijen en accu’s met BEBAT
vzw (beslissing)
Prijsvraag DIFTAR systeem recyclageparken (onderhandelingsprocedure): goedkeuring lastenboek
(beslissing)
Prijsherziening Kindervriend (beslissing)
Overzicht prestaties jan-jun 2019 (kennisname)
Bedankingsmoment propere burgers/zwerfvuilvrijwilligers/proper verzet (beslissing)
23/08/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (beslissing)
Eerste bespreking beleidsplan (bespreking)
Overzicht antwoorden gemeenten (kennisname)
Kostprijsberekening dienstverlening Incovo (bespreking)
Aanpassing interne procedures (kennisname)
Financieel resultaat eerste halfjaar 2019 (kennisname)
Procedure afvalzakken (kennisname)
Doorfacturatie loonkosten zwerfvuil en sluikstort (beslissing)
Verdeling zakasbakjes via Incovo (beslissing)
Sluikstortstatistieken Q2 2019 (kennisname)
Mobiele parken (kennisname)

13/09/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (beslissing)
Verdere bespreking beleidsplan (bespreking)

18/10/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (beslissing)
Kennisname Besluiten Directeur (kennisname)
Stand van zaken brieven gemeentebesturen (bespreking)

Definitieve goedkeuring beleidsplan (beslissing)
Vlaams regeerakkoord – impact afvalintercommmunales (bespreking)
Overleg herbruikbare bekers (bespreking)
Aanstelling DPO (beslissing)
Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van vrijdag 13 december 2019 (beslissing)
HAVILAND - Buitengewone Algemene Vergadering woensdag 18 december 2019 om 18.00 uur(beslissing)
Begroting 2020 (beslissing)
Afvalstatistieken tweedekwartaal 2019 (bespreking)
Wijziging openingsuren recyclageparken (beslissing)
Vaststelling verkoopprijzen - gesubsidieerde compostvaten en compostbakken(beslissing)
Uitvoering bodemonderzoek op de exploitatieterreinen Incovo Zetel, en de recyclageparken Meise, Vilvoorde-centrum
en Koningslo. (beslissing)
Verwerking afvalstromen recyclageparken West(beslissing)
Inzameling landbouwfolies Meise & Londerzeel (bespreking)
Overzicht prestaties jan-sep 2019 (kennisname)
Aanpassing polis Collectieve verzekering der gezondheidszorg (beslissing)
Zwerfvuil en sluikstort
Sluikstortstatistieken Q3 2019 (kennisname)
Update website (beslissing)
Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter (kennisname)
Bedeling ophaalkalender en krant in Machelen en Machelen-rand- Diegem (beslissing)

22/11/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering (besluit)
Kennisname Besluiten Directeur
Vastleggen data vergaderingen raad van bestuur en algemene vergadering voor 2020
INTRADURA - Statutaire buitengewone algemene vergadering op woensdag 18 december 2019 om 19.00 uur
Aanduiding nieuwe bestuurder met raadgevende stem
Stand van zaken bespreking beleidsplannen
Dienstverleningsaanbod herbruikbare bekers
Beleidsbrief binnenlands bestuur
Niet verlenging overeenkomst uitzendkrachten
Verlenging verhuurovereenkomst deel recyclagepark Meise met proximus
Vernieuwd aanwezigheidsbeleid
Zomerregime ophaalploegen
Brugdagen 2020Fout!
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Aanpassing tweede pensioenpijler
Eindejaarsgeschenk
Kennisname ontslag projectleider zwerfvuil & sluikstort / lancering nieuwe vacature
Tijdsregistratie minuren

Personeelsreceptie 13/12/2019
Kennisgeving beloningen Operatie Proper
Schrijven rond zakasbakjes aan handelaars
Warmste week

13/12/2019
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Kennisname Besluiten Directeur
Vaststelling tarieven 2020
Afvalstatistieken derde kwartaal
Goedkeuring lastenboek uitzendkrachten
Uitbreiding tewerkstelling projectmedewerker zwerfvuil & sluikstort
Doelgroepenwerking
Sorteerfolder voor anderstaligen
Mobiele Recyclageparken
Varia - vragen van bestuurders

