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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 22 mei 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:  Irene Hoppe 
 

1. Goedkeuring verslag DC 08/05/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd met enkele aanpassingen over de overeenkomst voor de verwerking 
van het B-hout. 
 

2. Planning jobstudenten 

 
Tijdens de zomermaanden worden er steeds jobstudenten ingezet voor de opvang van het verlof van 
vaste medewerkers. Afhankelijk van de planning van de verloven van de titularissen wordt bekeken 
waar er vervanging nodig is en hoe die kan ingevuld worden. Voor de parken en de kringwinkels samen 
wordt momenteel een saldo voorzien van 1.377 uren, verdeeld volgens de tabel in bijlage. Vorig jaar 
waren dit 1.535 uren. Bij de toekenning wordt aan kinderen/kleinkinderen van medewerkers en 
bestuurders voorrang gegeven, mits ze voldoen aan de eisen van de functiebeschrijving. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het voorstel. 

 
3. Samenwerking PI 

 
Met schrijven van 10 mei 2017 meldt de Federale Overheidsdienst Justitie dat ze de samenwerking 
tussen Penitentiaire Instelling Beveren en Ibogem voor het fietsherstelatelier willen stopzetten. De 
opleiding fietshersteller bereikt niet de gewenste resultaten en daarmee zien zij zich genoodzaakt deze 
activiteit stop te zetten. Tegen 24 juni moet het atelier leeg gemaakt worden. Er wordt gekeken hoe 
de hersteldienst kan vervangen worden. 
 
Beslissing: het DC neemt akte van deze beslissing van FOD Justitie 
 

4. Taxusinzameling 2017 

  
De jaarlijkse actie “ Vergroot de hoop” wordt dit jaar niet meer georganiseerd. Inzamelaar Van Hulle 
stopt ermee omdat er een overaanbod is van producten waar baccatine in zit of mee gemaakt wordt. 
Vanuit Interafval werd vorige week gecommuniceerd dat er geen inzamelingen meer zullen zijn. 
Ibogem heeft echter zelf contact genomen met een aantal inzamelaars en heeft een overeenkomst 
kunnen maken met Stolk. Het bedrijf zamelt ook in bij MIWA en INCOVO. Ibogem krijgt dezelfde 
voorwaarden als de andere intercommunales. De vergoeding bedraagt 0,05 €/kg. De actie loopt van 
17 juni tot en met 02 september. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze regeling. 
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5. Afvalkrant juni 

 
Het ontwerp van de afvalkrant van juni wordt voorgelegd en de laatste opmerkingen zullen verwerkt 
worden. De krant kan morgen overgemaakt worden voor druk en zal vanaf de week van 05 juni in de 
brievenbussen vallen. 
 

6. Lastenboek stookinstallatie textielsortering 
 
De ruimte voor de textielsortering in de loods werd afgewerkt met uitzondering van het plaatsen van 
een verwarmingsinstallatie. Hiervoor werd nu een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). Er 
wordt gekozen voor een individuele verwarming met een gasgestookte condenserende wandketel. De 
afgifte van warmte zal gebeuren langs plaatradiatoren.  
 
Beslissing: het DC is akkoord met het lastenboek dat zal worden voorgelegd aan de RvB van 01 juni. 
 

7. Lastenboek raamcontract ondergrondse containers 

 
Het huidig raamcontract voor de aankoop van ondergrondse containers loopt af eind september 2017. 
Voor het afsluiten van een nieuw contract is er een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
Gezien de 3 gemeenten volop bezig zijn met het in kaart brengen van toekomstige projecten voor 
ondergrondse containers, kan er voor de 3 volgende jaren een vast aantal containers voorzien worden. 
Het te verwachten aantal wordt geschat op 100 stuks. De levering en plaatsing ervan zullen gebeuren 
op afroep. Het lastenboek zal worden overgemaakt aan OVAM om te onderwerpen aan nazicht met 
betrekking tot mogelijke subsidiering. 
 
Beslissing: het DC keurt het lastenboek goed en legt dit voor aan de RvB van 01 juni. 

 
8. Algemene vergaderingen VERKO en Hooge Maey 

 
Een aantal algemene vergaderingen van andere intercommunales waar Ibogem aandeelhouder is zijn 
gepland de komen weken. Aan Ibogem wordt gevraagd een lasthebber aan te duiden. 
 
VERKO, Algemene Vergadering, dinsdag 13 juni: Roger Heirwegh 
VERKO, Bijzondere Algemene Vergadering, woensdag 28 juni: Roger Heirwegh 
 
Hooge Maey, Algemene Vergadering, donderdag 15 juni: Julien Mertens 
Hooge Maey, Buitengewone Algemene Vergadering, maandag 17 juli: Julien Mertens 
 

9. Varia 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 12 juni om 13u30.  
 
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


