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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 28 november 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 07/11/2016  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. LBO Paul Van Hal 

 
 

3. LBO Sandra Verniers 
 
 

4. Examenverrichtingen medewerker kwaliteit en projectmanagement 
 
 

5. Aanduiden lasthebber AV Hooge Maey 
 
Hooge Maey houdt een bijzondere algemene vergadering op donderdag 22 december 2016 om 

18u00. Als aandeelhouder wordt aan Ibogem gevraagd om een lasthebber aan te duiden voor deze 

vergadering. 

Beslissing: aan de Raad van Bestuur zal voorgesteld worden om Julien Mertens af te vaardigen. 

 
6. Vervangingswijze Nadra Ammar 

 

Nadra Ammar werd aangesteld als medewerker van de Kringwinkel. De vervanging van haar bij de 

technische dienst (poetsmedewerkster) moet dus geregeld worden. De vervanging kan gebeuren 

door aanwerving van een nieuwe medewerkster of door inschakeling van een gespecialiseerde firma; 

De kosten van de beide systemen zijn vergelijkbaar. Vanuit het DC wordt geopteerd om toch voor 

eigen tewerkstelling te gaan. De schoonmaak van de lokalen op de parken blijft echter een probleem 

vormen. Vooral de verplaatsingen vragen veel tijd en zijn niet efficiënt. Om die reden wordt beslist 

om de burelen van de parken van Rupelmonde en Verrebroek voortaan door een schoonmaakbedrijf 

te laten reinigen. Hiervoor zal een lastenboek worden opgemaakt. 

Beslissing: er wordt een vacature geplaatst voor een nieuwe medewerker voor de technische dienst 

voor 34u/week. Voor de schoonmaak van de burelen van de parken Rupelmonde en Verrebroek 
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wordt een lastenboek opgemaakt voor 2u/week/park. Ook de site van de groencompostering zal 

worden meegenomen. 

7. Gunningverslag leuningen Recyclagepark Melsele 
 
Voor het vervangen van de leuningen op het recyclagepark van Melsele werd een lastenboek 

opgemaakt. Bij de ingekomen offertes waren er grote prijsverschillen en werd aan diverse 

inschrijvers een prijsverantwoording opgevraagd. Volgens de ingekomen offertes en het 

gunningverslag (meegestuurd in bijlage) kan de opdracht gegund worden aan VANTHUYNE NV, 

Ambachtstraat 4 te 8620 Nieuwpoort, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 20.883,75 

excl. btw of € 25.269,34 incl. 21% btw.. 

 

Beslissing: het DC keurt de gunning aan Vanthuyne NV goed en legt dit voor aan de Raad van Bestuur 

van 01/12/2016. 

 

8. Voorstel teambuilding administratie 
 

Voor de jaarlijkse teambuildingactiviteit voor de administratie is er een voorstel van Peter Quintelier 

om een workshop “bodylanguage” te volgen en daarop aansluitend een bezoek te brengen aan een 

intercommunale, voorstel IVVO in Ieper. De kosten voor de workshop bedragen ca 500 EUR.  

9. Aanvraag plaatsen containers kurkinzameling Beveren 
 
Met mail van 17/11 vraagt Ronny Ruys (milieudienst Beveren) of Katrinahof VZW recipiënten mag 

plaatsen op het grondgebied van Beveren voor inzameling van kurk. Katrinahof VZW biedt als 

orthopedagogisch centrum ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een 

verstandelijke beperking en hun gezin in de regio Antwerpen en Waasland. Eén van de activiteiten 

binnen de afdeling Galerie (subafdeling van Katrinahof) is onder andere het inzamelen en sorteren 

van gebruikte kurken. Deze kurken worden ingezameld via hun eigen netwerk, medewerkers, 

sympathisanten en recyclageparken zoals bij Ibogem. 

Eens de kurken zijn gesorteerd bekomt men een tussenproduct van zuivere natuurkurk. Deze kurk 

wordt opgehaald door “De Vlaspit”, een sociale werkplaats in Scherpenheuvel. Daar wordt de kurk 

vermalen tot korrels en op de markt gebracht als “Recycork”. Deze korrels worden in de bouwsector 

gebruikt als isolatiemateriaal. Omdat nog veel kurken in de grijze zak verdwijnen zou Katrinahof hun 

inzamellocaties willen verhogen. De tonnen zijn pvc tonnen van 120 l met deksel en worden bij 

voorkeur binnen geplaatst. Katrinahof zou zelf instaan voor de ophaling van de kurk. De locaties 

zullen in overleg met de milieudienst van Beveren, Katrinahof  en Ibogem worden vastgelegd.  

Katrinahof heeft een erkenningsnummer van OVAM. Ibogem had een contract met De Vlaspit, maar 

zij hebben dat overgelaten aan Katrinahof. 

Beslissing: het DC is akkoord om aan Beveren toestemming te geven om verder te onderhandelen 
met Katrinahof voor het bijplaatsen van containers. Er zal wel gevraagd worden of Ibogemstickers op 
de tonnen mogen gekleefd worden. 
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10. Lastenboek verwerking restafval 
 
Gelet op de voorwaarden van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking en de statuten van 
Ibogem, verlaat Tony Bresseleers (Indaver) de vergadering voor de bespreking en besluitvorming van 
dit punt. 
 
Ibogem zal optreden als aankoopcentrale voor Ibogem-MIWA-ISVAG. 
 
Het voorgestelde en meegestuurde lastenboek voor de afvalverwerking zal voorgelegd worden aan 
de Raad van Bestuur van dinsdag 20 december 2016. 
 
 

11. Varia 
 

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


