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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van dinsdag 20 december 2016 om 14u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 12/12/2016  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kosten aanpassing loods en bezoek loods 

 
In de loods werd werk gemaakt van de inrichting van een werkruimte voor de textielsortering. De 
ruimte werd boven overwelfd, dit voor 2 compartimenten. Eén compartiment werd verder ingericht 
als werkplaats. Muren werden geïsoleerd en afgewerkt met gipskartonplaten. Zowel de muren als de 
vloer werden geschilderd. In westgevel werden openingen voorzien voor 2 vensters. Als verlichting 
werden 12 LED-armaturen geplaatst. De afscherming met de rest van de loods gebeurt op basis van 
een afsluitbaar rolluik. De totale kosten van deze werken bedragen € 27 428,11. De werken werden 
uitgevoerd door eigen medewerkers. Het directiecomité gaat ter plaatse de vordering van de werken 
bekijken. 
 

3. Overzicht Waar Anders 
 
Voor de periode 01-09-2016 tot en met 09-12-2016 werden er in totaal  11.508 artikels al verkocht 
voor een waarde van € 30.302,9. Er kwamen ook al 3.955 klanten over de vloer. Het contract met De 
Warande loopt af op 31/12/2016. Op basis van de cijfers zal bekeken worden of een verlenging van 
het contract wordt aangegaan en wat de voorwaarden zijn bij de verhuurder. 
 

4. Goedkeuring lastenboek schoonmaak bureelcontainers 
 
Op het DC van 28/11/2016 werd beslist om de vervanging van Nadra Ammar deels met aanwerving 
van een eigen medewerker te doen en deels met uitbesteding aan een bedrijf. De uitbesteding aan 
derden omvat de bureelcontainers van de sites Rupelmonde , Verrebroek en Kallo. 
Hiervoor werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het lastenboek en dit zal worden voorgelegd aan de RvB van 12 
januari. 
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5. Onderzoek ondersteuning Interafval 
 
Dit punt stond op de agenda van het DC van 12/12 en werd daar besproken. Er was echter noodzaak 
aan bijkomende gegevens over de geldelijke bijdrage. Deze info is nu volledig en het punt wordt 
daarom hernomen op dit DC. 
 
Beslissing: het DC beslist om deel te nemen aan dit onderzoek met een financiële bijdrage hiervoor 
van 0,1 euro per inwoner per jaar. Het DC vraagt wel dat de bijdrage verminderd wordt als het 
budget toereikend is met deelname van andere intercommunales. Interafval bevestigt dit en op 
heden is de bijdrage reeds gezakt naar 0,04 euro per inwoner. 
 

6. Varia 
 

Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 09 januari om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


