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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 01 december 2016 – 17.15 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe, E. Goddaert, Stijn De Munck, G. Maes, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De 
Kerf, D. Melis-De Lamper, L. Smet, G. Paelinck, J. Weyers, W. Beeldens 
 
Verontschuldigd:  

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 03 november 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslagen  DC 12/10/16, 19/10/2016 en 07/11/2016 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen. 
 

3. Gunningverslag groenonderhoud sites Ibogem  
 
Voor het groenonderhoud werd een lastenboek opgemaakt voor een nieuw contract van 3 jaar. 
Volgens de ingekomen offertes en het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) kan de opdracht 
gegund worden aan VAN WOLVELAER JOHAN, Kapelstraat 145 M te 9140 Steendorp, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 75.000,00 excl. btw of € 90.750,00 incl. 21% btw. 
 
Beslissing: de RvB keurt de gunning aan Van Wolvelaer Johan goed. 
 

4. 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: de RvB keurt de gunning aan Vanthuyne NV goed. 

 
5. Bestek ondersteuning transport 

 
Na het ongeval met de tweede vrachtwagen van Ibogem in juli van dit jaar werd beslist om geen 

tweede vrachtwagen meer aan te kopen. De uurregeling van de chauffeurs werd in overleg met hen 

aangepast om zoveel mogelijk ritten per dag te kunnen doen. Deze regeling volstaat echter niet om 

wekelijks alle ritten uit te voeren van op de 3 recyclageparken. Er werd beslist om hiervoor verder te 

werken met externe ondersteuning. Hiervoor werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in 

bijlage). De raming wordt voorzien op 65 EUR/uur. 
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Beslissing: de RvB is akkoord met het lastenboek. 

 
 

6. Aanduiden lasthebber AV VERKO en Hooge Maey 
 
VERKO houdt een bijzondere algemene vergadering op maandag 12 december 2016 om 18u00 in de 

kantoren in Dendermonde. Als aandeelhouder wordt aan Ibogem gevraagd om een lasthebber aan te 

duiden voor deze vergadering. 

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: de RvB beslist om Roger Heirwegh als lasthebber aan te duiden voor VERKO en Julien 

Mertens als lasthebber aan te duiden voor Hooge Maey. 

7. Lastenboek afvalverwerking 
 
Gelet op de voorwaarden van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking en de statuten van 
Ibogem, verlaten Geert Maes, Tony Bresseleers en Eric Goddaert (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. 
 

8. Varia 
 

De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op dinsdag 20 december 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 


