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INTERCOMMUNALE 
WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ 

VAN  VEURNE-AMBACHT  
 

Doornpannestraat 1      B - 8670 KOKSIJDE 

 BTW:  BE 0205.264.668 – RPR VEURNE 

 

Nr 2013/06 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP WOENSDAG 08 MEI 2013, IN DE KANTOREN, 

DOORNPANNESTRAAT 1, TE KOKSIJDE. 

 

Tegenwoordig:  Xavier Braet, voorzitter, Gerard Liefooghe, ondervoorzitter, Arne Debaeke, Elie Depotter, 

Raphaël Goemaere , Nadine Vandaele,  leden, ir. Johan Verbauwhede, directeur-generaal. 

Verontschuldigd: Jean Marie Dewulf, raadgevend lid. 

De heer Braet, voorzitter, heet iedereen van harte welkom en start de vergadering om 19.10u. Hij vraagt om 

een extra punt toe te voegen wat eerder per mail werd overgemaakt nl.  

9.  ONTHEFFINGSDOSSIER HERVERGUNNING ‘WESTHOEK’. 

De leden stemmen eenparig in met de toevoeging van dit punt. 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 11 APRIL 2013. 

Goedgekeurd met unanimiteit. 

2. FINANCIËLE TOESTAND 31 MAART 2013. 

Kennisgeving van het financiële verslag eerste kwartaal 2013.  

Het niet-geregistreerde verbruik per 31/03/2013 bedraagt 9,57%.  

3. JAARREKENING 2012 PER ACTIVITEIT. 

Kennisgeving resultatenrekening en balans van 2012 opgesplitst per activiteit, en waarin subtotalen gemaakt 

worden voor de grote blokken ‘drinkwater’ en ‘sanering’.   

4. JAARVERSLAG 2012. 

Goedgekeurd met unanimiteit. 

5. PRESTATIE-INDICATOREN 2012. 

Kennisgeving overzichtstabel van de prestatie-indicatoren met betrekking tot de werking van de IWVA in 

2012.  Er wordt gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van gegevens. 

Het hoge vervangingsritme van oude gietijzeren leidingen blijft gehandhaafd. Het objectief voor het aantal te 

vervangen tellers werd gehaald. Het personeelsaantal is licht dalend. Een strikte opvolging van dagdebieten is 

nodig. 

6. EANDIS : PLAATSING HOOGSPANNINGSCABINE ROESDAMMESTRAAT. 
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Goedgekeurd met unanimiteit. 

7. AANKOPEN/WERKEN. 

a) Perchloraatbehandeling. 

Aan de leden wordt ter zitting kennis gegeven van de stand van zaken inzake perchloraatbehandeling.   

In Houtem is de installatie reeds operationeel sedert eind maart.  De installatie in De Panne is in bestel-

ling en zal vermoedelijk in dienst genomen worden einde mei.  

De afnames van SIDEN werden met 300.000 m³/jaar gereduceerd wat de eigen productie ten goede 

komt. 

b) Synductis/Eandis : Voorstel volmachtverlening aanbesteding “ondergrondse leidingen”. 

Goedgekeurd met unanimiteit voor een jaarlijks bedrag van € 363.000,- aan werken in gemeenschappe-

lijke sleuf. 

8. PERSONEEL. 

a) RSZPPO-berekeningen 2012/2013 responsabiliseringsbijdrage ambtenarenpensioenen. 

Kennisgeving. Door RSZPPO werd een herberekening uitgevoerd betreffende de responsabiliseringsbij-

dragen voor de jaren 2012 en 2013 voor de ambtenarenpensioenen.   

De responsabiliseringsbijdrage is gedaald ten gevolge van de vele overlijdens in de laatste drie jaar als-

ook ten gevolge van de verhoging van de bijdragen van de actieve werknemers. 

b) Gebruik tablets e.d. door personeel. 

Aan het arbeidsreglement wordt een artikel 158 bis toegevoegd dat luidt als volgt : 

“Sommige personeelsleden beschikken over een tablet of draagbare personal computer.  Deze toestellen 

mogen enkel gebruikt worden voor zaken die verband houden met het werk”. 

9. ONTHEFFINGSDOSSIER HERVERGUNNING ‘WESTHOEK’. 

De huidige vergunning vervalt eind 2014 en een nieuwe aanvraag dient te gebeuren voor eind 2013.  

Het ontheffingsdossier wordt goedgekeurd met unanimiteit. 

10. ALLERLEI. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u10. 


