
 

 1 

 

 

Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van woensdag 19 oktober 2016 om 09u00 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2017-2022   
 
In september werd het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval goedgekeurd. Het plan werd in 
bijlage meegestuurd.  
Het nieuwe plan wordt aan de hand van een samenvatting besproken. Globaal gezien zit Ibogem met 
de huidige beleidsvisie dicht op de nieuwe voorwaarden van het uitvoeringsplan. Het plan benadrukt 
de rol van de lokale besturen voor het afvalbeleid. De inzameling van bedrijfsafval kan nog maar 
enkel onder bepaalde voorwaarden. Het plan zet sterk in op hergebruik van goederen en 
recycleerbaarheid. Voor de kringwinkel wordt een streefcijfer van 7 kg/inwoner bepaald. 
Voor het restafvalcijfer wordt gewerkt volgens een clusterindeling van gemeenten van het 
Belfiusmodel. Dit geeft dat voor Beveren en Zwijndrecht een ander cijfer werd bepaald dan voor 
Kruibeke. De intercommunale zelf krijgt nog een ander streefcijfer. 

 
2. Budget 2017 

 
Het budget voor 2017 wordt besproken op basis van de tabellen die werden meegestuurd in bijlage. 
Als uitgangspunt wordt een indexering genomen van 1,8% voor de meeste posten. De cijfers voor 
2017 worden berekend op de trends van 2016 tot en met september en verder geëxtrapoleerd.  
De verbrandingsrechten lopen af op 31/07/2017 wat een invloed heeft op het resultaat van Ibogem. 
De winst op de verbrandingsrechten zakt met 5/12 ten opzichte van 2016.  
Hierdoor moet de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden. Rekening houdende met de verrekening 
van de inkomsten van de afvalzakken wordt de bijdrage vastgelegd op 38 EUR/inwoner.  
De investeringen worden bepaald op basis van de noodzaak. Hierbij wordt echter ook aandacht 
gegeven aan milieu- en klimaatvriendelijke toepassingen. Zo wordt onder meer budget vrij gemaakt 
voor de plaatsing van zonnepanelen, opvang van regenwater voor hergebruik en vervanging van TL-
lampen en armaturen door LED-toepassingen. 
Het geraamde resultaat bedraagt ca 40.000 EUR.  
 

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


