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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van dinsdag 20 december 2016 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; I. Hoppe, Stijn De Munck, G. 
Maes, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, L. Smet, G. Paelinck, W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: Tony Bresseleers, ondervoorzitter; E. Goddaert, J. Weyers, 

 
 

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

 
2. Kennisname verslagen  DC 28/11/2016 

 
Er wordt kennis genomen van het verslag. Stijn De Munck informeert naar de vorm van de containers 
voor de inzameling van kurk door VZW Katarinahof. 
 

3. Gunningverslag aanpassingswerken Recyclagepark Melsele  
 
Voor de aanpassingswerken op het recyclagepark van Melsele werd een lastenboek opgemaakt. 
Volgens de ingekomen offertes en het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) kan de opdracht 
gegund worden aan V.M.B., Aven Ackers 13, 9130 Verrebroek, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 15.191,02 incl. btw. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt de gunning aan V.M.B. goed. 
 
 

4. Aanpassingswerken 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. 
 

5. Lastenboek afvalverwerking 
 
Gelet op de voorwaarden van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking en de statuten van 
Ibogem, verlaat Geert Maes (Indaver) de vergadering voor de bespreking en besluitvorming van dit 
punt. Ibogem zal optreden als aankoopcentrale voor Ibogem-MIWA-ISVAG. Het lastenboek werd 
meegestuurd als bijlage. Het lastenboek werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ISVAG op 
01 december en door de Raad van Bestuur van MIWA op 15 december. De offertes moeten 
ingediend worden op 15 februari. 
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Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het lastenboek goed. 
 

6. Varia 
 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 12 januari 2017 om 17.00u in 
de vergaderzaal van IBOGEM. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een 
volmacht te geven.  Om 18u is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de personeelsrefter. 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


