
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 25 juni 2020 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; R. Heirwegh; D. Tielens; E. Smet; L. 
Van Dooren; K. Schelfhout; C. Vermeulen; G. Weyns; R. Hiel; E. Debaets; W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd: S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Denert. 
 
 

1. Planning uitrol diftar restafval 
 
De projectverantwoordelijke diftar is gestart op maandag 22 juni. Het bestek voor de aankoop van de 
containers is aanbesteed. De offertes moeten ingediend worden tegen 09 juli. Na de communicatie 
over de uitrol van de planning waren er gemengde commentaren op diverse sociale media. We 
proberen zoveel mogelijk standaardantwoorden te formuleren. 
 

2. Plan en raming park Rupelmonde 
 

De ontwerper heeft een nieuw plan en een globale raming opgemaakt (meegestuurd in bijlage).  De 
bestaande gratis zone wordt volledig overgebracht naar de grote oppervlakte achteraan. Alle 
activiteiten kunnen worden ondergebracht op dat deel, weliswaar met vrij weinig marge. Het 
ontwerp voldoet in principe aan de voorwaarden van Vlarema en andere wetgevingen.  De raming 
bedraagt iets meer dan € 1 mio. OVAM subsidieert volgens het aandeel verharde oppervlakte. 
Normaal zou hiervoor een subsidie van ca. € 350.000 kunnen verkregen worden.  
 

3. Aanstelling polyvalent medewerker facility 
 
 

4. Jobstudenten 
 

In de maanden juli-augustus-september zijn er steeds veel medewerkers in verlof. De dienstverlening 
moet echter gegarandeerd blijven. Om dit te realiseren wordt met vakantiestudenten gewerkt. In 
totaal worden er iets minder dan 1.900 uren verlof gepland voorlopig. Een aantal medewerkers heeft 
nog niks gepland als gevolg van covid-19. Voor deze 3 maanden worden ongeveer evenveel uren 
ingevuld door de jobstudenten. Met de nieuwe studenten werd een gesprek gehouden. Voor het 
eerst zullen er ook 2 studenten worden ingeschakeld bij de administratie. Door covid-19 en diftar 
heeft de dienst een achterstand. Ook in deze dienst moeten de medewerkers hun verlof zoveel 
mogelijk opnemen. 
 

5.  Varia 

 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


