
 
 
 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR VAN 2 DECEMBER 2020 
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur) 

 

 
 
 
 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14 oktober 2020. 

Goedkeuring van de notulen. 
 

2. Voordracht nieuwe bestuurder namens Limburgse gemeenten. 
Voorlopige benoeming van de nieuwe bestuurder van Fluvius OV namens de Limburgse 
gemeenten. 
 

3. Vervanging ondervoorzitter. 
Benoeming van een nieuwe ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Fluvius OV. 
 

4. Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
Voorlopige benoeming van de kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
 

5. Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2020 – wijziging aanvangsuur. 
Akkoord om de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2020, die op digitale wijze 
zal gehouden worden, te starten om 19.30 uur i.p.v. om 19 uur. 
 

6. Rapportering goedgekeurde beslissingen conform delegatiemandaat. 
Akteneming van de beslissingen die goedgekeurd werden conform het delegatiemandaat verleend 
op 23 mei 2019.  
 

7. Fietsleaseproject Fluvius. 
Goedkeuring van het fietsleaseproject dat identiek is aan het fietsleaseproject van Fluvius SO. 
 

8. Actualisatie geldelijk en administratief personeelsstatuut PBE. 
Goedkeuring van de geactualiseerde personeelsstatuten van PBE. 
 

9. Actualisatie van de rechtspositionering ex-Iveg. 
Goedkeuring van de geactualiseerde versie van het bestaande organiek statuut van ex-Iveg. 

 
10. Actualisatie rechtstoestandsreglement ex-Infrax Limburg. 

Goedkeuring van de geactualiseerde versie van het rechtstoestandsreglement voor de statutaire 
personeelsleden van ex-Infrax Limburg. 
 

11. Actualisatie rechtstoestandsreglement ex-Infrax West. 
Goedkeuring van de geactualiseerde versie van het rechtstoestandsreglement voor de statutaire 
personeelsleden van ex-Infrax West. 
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12. Voorstel aangepaste vergaderkalender 2021. 
Goedkeuring van de aangepaste vergaderkalender en het aangepaste aanvangsuur voor 2021. 
 

13. Delegatie van tuchtstraffen aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur (‘Oprichting 
Bestuurscomité’). 
Goedkeuring dat de bevoegdheden inzake een aantal tuchtstraffen ressorterende onder het 
rechtstoestandsreglement statutaire personeelsleden ex-Infrax Limburg gedelegeerd worden aan 
de drie bestuurders die het Bestuurscomité zullen uitmaken. 
 

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 
*** * *** 


