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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van woensdag 14 september 2016 om 09u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 22/08/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Startnota ondergrondse containers 

 
Sedert meer dan 1 jaar zijn er een aantal vergaderingen geweest met de schepenen van Leefmilieu 
en Ruimtelijke Ordening van de 3 gemeenten over de invoering van meer ondergrondse containers in 
het werkingsgebied van Ibogem. Gezien dit een traject is dat niet als eenheidsworst kan opgelegd 
worden, werd gezocht naar mogelijkheden om binnen het samenwerkingsverband de 3 gemeenten 
volgens eigen mogelijkheden mee in het traject te stappen. Op vraag van de 3 gemeenten zou 
Ibogem een startnota opmaken die wordt voorgelegd aan de respectievelijke colleges.  De nota 
(meegestuurd in bijlage) zal eerst nog voorgelegd worden aan de schepenen van LM en RO alvorens 
ze aan het college over te maken. De nota zal ook mondeling worden toegelicht aan de colleges. 
Nadien zal er nog een aparte gemeenteraadscommissie worden gehouden over dit project. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de nota, mits enkele kleine aanpassingen. 
 

3. Gunningverslag textielinzameling 
 
Voor de inzameling van textiel werd een nieuw lastenboek opgemaakt en gepubliceerd. De 
ingekomen offertes werden beoordeeld volgens meegestuurd gunningverslag. 
Voor perceel 1 waren er geen inschrijvers. Deze manier van inzamelen verliest aan waarde bij de 
private bedrijven. Bovendien wordt het huisaanhuisinzamelen ook niet meer verplicht bij het nieuwe 
uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen. De inzamelwijze geeft ook aanleiding tot misbruik van 
malafide inzamelaars, wat bijkomende inspanningen vraagt van politie en andere diensten. Het DC 
stelt voor om dit perceel niet meer opnieuw aan te besteden. 
Voor perceel 2 voldoen de inschrijvers CURITAS en VICT aan de voorwaarden en bepalingen van het 
bestek. De offertes zijn regelmatig. VICT schrijft in met de beste prijs van € 12.100 op jaarbasis.  
De opdracht kan gegund worden aan VICT. 
Voor perceel 3 voldoen de inschrijvers CURITAS, VICT en Hulpzorg Comm. V aan de voorwaarden en 
bepalingen van het bestek. De offertes zijn regelmatig. Hulpzorg Comm. V schrijft in met de beste 
prijs van € 137.637,50 op jaarbasis.  
De opdracht kan gegund worden aan Hulpzorg Comm. V. 
 
 
Beslissing: Het DC keurt het gunningverslag goed en dit wordt voorgelegd aan de RvB van 06 oktober. 
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4. Gunningverslag geluidswand recylagepark Rupelmonde 

 
Voor de plaatsing van een geluidswand op het park in Rupelmonde werd een lastenboek 
gepubliceerd. De vergelijking van de offertes wordt beschreven in het meegestuurde gunningverslag. 
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen en de vergelijking van de offertes kan de 
opdracht gegund worden aan de firma met de laagste regelmatige offerte, zijnde DRAVO BVBA, 
Vaartkant Links 35 te 2960 Brecht, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 34.776,00 excl. 
btw of € 42.078,96 incl. 21% btw. 
 
Beslissing: Het DC keurt het gunningverslag goed en dit wordt voorgelegd aan de RvB van 06 oktober. 
 

5. Rapporteringen 
 
De rapporteringen worden overlopen. Opvallend is de daling van de verkopen in de kringwinkel. Deze 
trend is ook waar te nemen in de volledige sector. Er komt steeds meer “concurrentie” van private 
initiatieven in tweedehandsgoederen. De aanvoer op de parken is redelijk stabiel, de aanvoer van 
witgoed en EPS is in verhouding wel sterker gestegen. 
De aanvoer op de groencompostering is lager dan andere jaren. 
De financiële cijfers volgen de budgettering vrij goed. 
 
  

6. Varia 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 26 september om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


