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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 06 oktober 2016 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; G. Maes, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, L. Smet, G. 
Paelinck, Stijn De Munck, E. Goddaert, J. Weyers, W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: I. Hoppe 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 01 september 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslagen  DC 22/08/16 en 14/09/16 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen. 
 

3. Gunningverslag geluidswerende muur recyclagepark Rupelmonde  
 
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: de RvB keurt het gunningverslag goed. 
 
 

4. Gunningverslag inzameling textiel 2016 
 
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. 
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Beslissing: de RvB keurt het gunningverslag goed. 
 

5. Examenverrichtingen medewerkers kringwinkel 
 
 

6. 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). 
Stijn De Munck vraagt of de piste van grasdallen nog verder bekeken wordt. Bij dit ontwerp zijn er 
geen eisen opgelegd, bij gunning kan nog steeds opgelegd worden om grasdallen te gebruiken. Dit 
zou ook kaderen in een algemeen onderzoek naar regenwateropvang en recuperatie. 
 
Beslissing: de RvB is akkoord met het bestek. 
 

7. 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.  

 
8. Varia 

 
 
 

 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 03 november 2016 om 17.30u 
in de vergaderzaal van IBOGEM. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een 
volmacht te geven.  
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


