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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 01 juni  2017 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, P. Lierman, 
G. Brys, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, G. Paelinck, J. Weyers, L. Smet, Stijn De Munck, G. Maes, W. 
Beeldens. 
 
Verontschuldigd: Tony Bresseleers, ondervoorzitter; E. Goddaert 
 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 04 mei 2017 

 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslagen  DC 24/04/2017 en 08/05/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  

 
3. Lastenboek aankoop vrachtwagen 

 
Voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in 
bijlage). De eisen voor het nieuwe voertuig zijn gebaseerd op de huidige normen en behoeften voor 
de werking van Ibogem. Er wordt gekozen om te gunnen op basis van gunningcriteria. De opbouw 
wordt meegenomen in hetzelfde perceel. 
De keuze voor een CNG-voertuig werd overwogen doch voor 1 vrachtwagen is dit niet aangewezen 
(economisch-ecologisch). 

 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met het lastenboek. 
 

4. Lastenboek plaatsen stookinstallatie loods 
 
De ruimte voor de textielsortering in de loods werd afgewerkt met uitzondering van het plaatsen van 
een verwarmingsinstallatie. Hiervoor werd nu een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
Er wordt gekozen voor een individuele verwarming met een gasgestookte condenserende wandketel. 
De afgifte van warmte zal gebeuren langs plaatradiatoren.  
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met het lastenboek. 

 
5. Lastenboek raamcontract aankoop ondergrondse containers 

 
Het huidig raamcontract voor de aankoop van ondergrondse containers loopt af eind september 
2017. Voor het afsluiten van een nieuw contract is er een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in 
bijlage). Gezien de 3 gemeenten volop bezig zijn met het in kaart brengen van toekomstige projecten 
voor ondergrondse containers, kan er voor de 3 volgende jaren een vast aantal containers voorzien 
worden. Het te verwachten aantal wordt geschat op 100 stuks. De levering en plaatsing ervan zullen 
gebeuren op afroep. Het lastenboek zal worden overgemaakt aan OVAM om te onderwerpen aan 
nazicht met betrekking tot mogelijke subsidiering. 
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In de vergadering wordt beslist om een variante toe te staan voor het plaatsen van een centrale zuil 
per sorteerstraat. De centrale zuil, identificatie mogelijk op basis van e-ID, stuurt dan de 5 containers 
van een sorteerstraat aan. Hierdoor is er geen software-installatie nodig per container. Invoegen van 
een betaalautomaat in een zuil is een toekomstige mogelijkheid. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het lastenboek goed en zal dit overmaken aan OVAM. 
 
 
 

6. Aanduiding lasthebbers algemene vergaderingen 
 
Een aantal algemene vergaderingen van andere intercommunales waar Ibogem aandeelhouder is zijn 
gepland de komen weken. Aan Ibogem wordt gevraagd een lasthebber aan te duiden. 
 
De Raad van Bestuur duidt de volgende lasthebbers aan: 
 
VERKO, Algemene Vergadering, dinsdag 13 juni:    Roger Heirwegh 
VERKO, Bijzondere Algemene Vergadering, woensdag 28 juni:   Roger Heirwegh 
Hooge Maey, Algemene Vergadering, donderdag 15 juni:   Julien Mertens 
Hooge Maey, Buitengewone Algemene Vergadering, maandag 17 juli:  Julien Mertens 
 

7. Planning jobstudenten 
 
Tijdens de zomermaanden worden er steeds jobstudenten ingezet voor de opvang van het verlof van 
vaste medewerkers. Afhankelijk van de planning van de verloven van de titularissen wordt bekeken 
waar er vervanging nodig is en hoe die kan ingevuld worden. Voor de parken en de kringwinkels 
samen wordt momenteel een saldo voorzien van 1.377 uren. Vorig jaar waren dit 1.535 uren. Bij de 
toekenning wordt aan kinderen/kleinkinderen van medewerkers en bestuurders voorrang gegeven, 
mits ze voldoen aan de eisen van de functiebeschrijving. 
 

8. Overslag P&K 
 
Op jaarbasis wordt ca 500 ton P&K ingezameld op de parken. Per vracht wordt er tussen de 4 – 5 ton 
meegenomen, met een gemiddelde van 44 ton per maand. Per maand worden er gemiddeld 11 
ritten uitgevoerd door de eigen chauffeurs van Ibogem. 
De totale kost van de kilometerheffing bedraagt op jaarbasis 1.020 EUR. De gemiddelde afstand is 
daarbij 54 km enkel. Lammertyn.net doet momenteel overslag van P&K van de HAH-inzameling in 
Doornpark. Zij voeren af aan ca 25 ton per rit naar Stora. Als Ibogem de eigen containers kan lossen 
bij Lammertyn.net bespaart het zo op tijd en kosten. Door 11 ritten per maand uit te sparen, kunnen 
de chauffeurs andere ritten doen en moet er nog minder beroep gedaan worden op extern 
transport. Het extern transport wordt gerekend aan 60 EUR/uur. Een rit naar Stora neemt gemiddeld 
2,5u in beslag. Niet alle vrijgekomen ritten zouden anders door een externe transporteur gereden 
zijn, maar indien dit al voor de helft het geval zou zijn dan is er al een besparing van 11.375 EUR op 
jaarbasis. Ook de slijtage aan de eigen vrachtwagen wordt minder. Bovendien zijn er in totaal minder 
transporten nodig voor eenzelfde gewicht wat zowel de mobiliteit als de omgeving ten goede komt. 
De prijs voor de overslag bij Lammertyn bedraagt 17,5 EUR/ton, alles inclusief. 
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9. Varia 
 

 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 06 juli 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 


