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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 26 september 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 14/09/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Indexering vuilniszakken en GFT-labels 

 
Ibogem en de 3 colleges van burgemeester en schepenen hebben beslist om de prijs van de 
afvalzakken jaarlijks te indexeren.  
De prijs van de restafvalzakken bedraagt momenteel: 
 60 liter: 1,32 € 
 30 liter: 0,79 € 
De prijs van de PMD-zakken bedraagt momenteel:  
 60 liter: 0,25 € 
Volgens de indexformule (basis 2013, index augustus jaar x-1) wordt de prijs van de zakken normaal: 
 60 liter: 1,3516 € 
 30 liter: 0,8083 € 
Voorstel nieuwe prijzen restafvalzakken: 
 60 liter: 1,35 € 
 30 liter: 0,81 € 
De prijs van de PMD-zakken blijft ongewijzigd. 
De prijs van de GFT-labels is al meer dan 10 jaar ongewijzigd. Elke woning heeft bovendien recht op 1 
gratis GFT-container  van 40 liter (aankoop 26 €). 
De prijs van de verschillende labels bedraagt momenteel: 
 40 liter: 0,5 € 
 120 liter: 1,60 € 
 240 liter: 3,20 € 
Voorstel om de labels nu te indexeren met 25%. De prijzen worden dan: 

40 liter: 0,625 € 
 120 liter: 2,00 € 
 240 liter: 4,00 € 
 
Beslissing: na bespreking wordt het voorstel goedgekeurd voor de restafvalzakken en PMD-zakken. 
Voor de GFT-labels wordt de prijs verhoogd met 20% ipv 25%.  
Dit wordt dan: 

40 liter: 0,60 € 
 120 liter: 1,90 € 
 240 liter: 3,84 € 
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Deze  prijsaanpassingen worden voorgelegd  aan  de Algemene Vergadering in december. 
 
 

3. Aanwerving medewerkers kringwinkel 
 
 

4. Bestek aanpassingswerken recyclagepark Melsele 
 
Op het DC van 08/08 en de RvB van 01/09 werd beslist om een aantal aanpassingswerken op het 
park van Melsele te laten uitvoeren. Naast een aantal werkzaamheden in eigen beheer, zullen 
grotere werken door een externe firma dienen uitgevoerd te worden. Hiervoor werd een lastenboek 
opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het lastenboek en dit wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
van 06 oktober. 
 

5. Stand van zaken lastenboek verwerking restafval 
 
 

6. Voorstel Indaver mbt Hooge Maey 
 

Op 09 mei werd op Hooge Maey een toelichting gegeven over de toekomst van de intercommunale 

Hooge Maey. De intercommunale verder in werking houden volgens de huidige activiteiten en 

opdrachten lijkt onmogelijk. Indaver heeft op 15/09 een voorstel voor de verdere toekomst 

toegelicht. Indaver zou de aandelen van alle andere partners willen overnemen volgens bijgevoegde 

waardenberekening. Indaver ziet een toekomst in een aantal van de activiteiten en zal de zorgplicht 

van de stortplaatsen overnemen. Dit voorstel wordt aan alle aandeelhouders toegelicht. Een 

beslissing zal genomen worden op een Algemene Vergadering van Hooge Maey, waarschijnlijk nog 

voor het einde van 2016. Conform het decreet neemt Tony Bresseleers niet deel aan de vergadering 

voor dit punt. 

7. Samenwerking PI 
 
De milieuvergunningsaanvraag voor de textielbehandeling in de penitentiaire instelling werd niet 

ontvankelijk verklaard. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen is van oordeel dat de 

exploitant de aanvraag moet doen en niet de klant (Ibogem). Andere klanten zijn wel vergund door 

de gemeente Beveren, Ibogem moest de aanvraag bij de provincie doen. Justitie is van oordeel dat 

verdere uitbating zonder vergunning niet kan en wenst de activiteiten dan ook onmiddellijk stop te 

zetten (na opzegtermijn van 6 weken volgens contract). De kans om in beroep gelijk te krijgen is vrij 

klein. In overleg met Justitie zal tijdelijk worden verder gewerkt met de fietsherstelling en verder 

geëvalueerd worden hoe dit verloopt. Voor de textielbewerking zal in de loods van Ibogem, na 

enkele aanpassingswerken, een ruimte worden vrijgemaakt, zodat deze activiteit opnieuw in eigen 

beheer kan gebeuren.  

 

8. Varia 
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Het volgend directiecomité is voorzien op woensdag 12 oktober om 09u00.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


