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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van dinsdag 16 februari 2016 om 13u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Irene Hoppe, ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Julien Mertens, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 25/01/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

2. Aanvraag pensioen René Van Bogaert 
 
 

3. Gunning aankoop diesel 
 
Op de Raad van Bestuur van 08 december werd het lastenboek goedgekeurd voor de levering van 
diesel voor de voertuigen van Ibogem. Op 11 december werd de publicatie gedaan. 
Er zijn 2 offertes binnen gekomen. Het gunningverslag werd meegestuurd in bijlage. 
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de 
offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, kan de opdracht 
gegund worden aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde BELGOMINE NV, 
405004890, Wilfordkaai 43 te 9140 Temse, tegen een korting per liter van € 0,16 op de officiële 
prijzen. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het gunningverslag dat zal worden voorgelegd aan de RvB van 
03/03 
 

4. Aanvraag ondersteuning Bloesemfeesten 

 
De organisatoren van de Bloesemfeesten in Zwijndrecht vragen ondersteuning voor de 
afvalinzameling tijdens hun evenement eind april. Voorheen werd het afval allemaal ingezameld via 
grote afzetcontainers, aangeboden door de firma Stuer. Er werd echter niks gesorteerd. De 
organisatie wil nu ook meehelpen aan een sorteerbeleid. Het reglement van de afvaleilanden werd 
aan hen bezorgd. Dit reglement is nog niet goedgekeurd op de RvB maar kan wel inspirerend werken 
voor de toekomst bij dit project. Zowel Ibogem als de gemeente Zwijndrecht vinden het belangrijk 
dat er op evenementen gesorteerd wordt ingezameld, en bovendien aan afvalpreventie wordt 
gedaan. Om de organisatoren mee te krijgen in dit proefproject moeten Ibogem en Zwijndrecht 
bekijken welke inspanningen zij hiervoor kunnen leveren. Op een overleg van donderdag 18 februari 
zullen beide partijen afstemmen op welke manier ondersteuning kan gegeven worden. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met een gedeeltelijke ondersteuning van dit evenement. 
 

5. Ondersteuning Theater De Gekke Haan 
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Op de RvB van 04/02 vroeg raadslid De Kerf of hij gebruik kan maken van containers bij de 
voorbereiding van een evenement van zijn theatergezelschap. Een aantal spelers komt met 
mobilhomes en verblijft langere tijd in Kallo. Het zou enkel gaan om het gebruik van de containers en 
het afval zou zelf verwerkt worden. 
Ibogem kan enkel containers aanbieden inclusief verwerking afval en volgens de bestaande 
modaliteiten.  
 
Beslissing: er zal eerst gevraagd worden over welk soort containers het gaat en wat er met het afval 
gebeurt. 
 

6. Varia 
 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 07 maart om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


