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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 05 oktober  2017 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 

ondervoorzitter; W. Maes, P. Lierman, G. Paelinck, L. Smet, G. Maes, G. Brys, J. Weyers, W. 
Beeldens. 
 
Verontschuldigd: I. Hoppe, E. Goddaert, J. De Kerf, S. De Munck, D. Melis-De Lamper, 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 07 september 2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 10/08/2017 en 11/09/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  
 

3. Overeenkomst ROS Miwa 
 
In het kader van de nieuwe overeenkomsten met Recupel (onderhandeld tussen Recupel en 
Interafval), moet ook MIWA een nieuwe overeenkomst maken met Ibogem voor de functie als ROS 
(Regionaal Overslag Station). Het ingezamelde AEEA van Ibogem wordt afgevoerd naar MIWA voor 
overslag. Via de onderlinge overeenkomst worden dan de verdere afspraken en vergoedingen 
bepaald. De vergoedingen volgen de overeenkomst die Ibogem met Recupel afsluit.  
 
Beslissing: de RvB keurt de overeenkomsten goed. 
 

4. Biedingsverslag MIWA ophalingen snoeihout 
 
MIWA heeft een aanbesteding gelanceerd voor het inzamelen van kerstbomen en snoeiafval voor de 
fracties van MIWA en Ibogem samen. Dit bestek werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Na het 
indienen van de offertes werd door MIWA een gunningverslag opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
Ibogem had zelf eerder beslist om te kiezen voor de variant van de 3 inzamelingen huis aan huis. De 
firma Lammertyn heeft hiervoor de beste offerte ingediend. MIWA stelt voor om de opdracht te 
gunnen aan Lammertyn voor perceel 3 en de verplichte variante 2 voor Ibogem. De prijs bedraagt € 
42 172,94/jaar en de looptijd bedraagt 3 jaar, met verlenging mogelijk van 2 x 1 jaar. 
 
Beslissing: de RvB is akkoord met gunning aan Lammertyn. 
 

5. Overschakeling collectieve hospitalisatieverzekering 
 
Via mail werd Ibogem op de hoogte gebracht dat de FPD het contract met Ethias voor de 
hospitalisatieverzekering had stopgezet. FPD heeft zelf een nieuwe marktbevraging georganiseerd 
voor de aangesloten leden (waaronder Ibogem). De offerte van AG blijkt hierbij de beste te zijn. FPD 
stelt voor aan de intercommunales om aan te sluiten bij AG. Indien men dit niet wil doen, moet er 
zelf nog een marktbevraging georganiseerd worden waarna gegund moet worden voor 31/12/2017. 
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De kostprijs daalt met 11%. De voornaamste dekkingen blijven behouden. 
Werner Maes meldt dat de intercommunale Westlede niet mee instapt en zelf nog een 
marktbevraging doet. 
 
Beslissing: de Rvb beslist om in te schrijven op het voorstel van FPD bij AG. 
 
 

6. Lastenboek ondergrondse containers  
 
Het ingestuurde lastenboek (meegestuurd in bijlage) aan OVAM werd integraal goedgekeurd en mag 
gepubliceerd worden. OVAM heeft ook bevestigd dat Ibogem € 371.000 krijgt voor de aankoop van 
100 ondergrondse containers. 
 
Beslissing: de RvB keurt het lastenboek definitief goed. 
 

7. Aanpassingswerken RP Melsele 
 

Op het DC van 11 september werd door Irene Hoppe gevraagd om de mobiliteit op het park van 

Melsele toekomstgericht aandachtig te bekijken. In functie van het budget 2018 werd onderzocht 

welke mogelijkheden er zijn op korte termijn. Het maken van een 2de uitgang zou een oplossing 

kunnen zijn. Hiervoor moet een 2de weegbrug met betalingszuil en slagbomen worden geplaatst. Ook 

aan de toegangsweg moeten enkele aanpassingen gebeuren. De KGA-kluis moet verzet worden en 

zal ingericht worden aan de achterkant van het parkwachtersgebouw. De kostprijs zal ca € 75.000 

bedragen. De RvB is akkoord om deze aanpassingen verder uit te werken.  

 
8. Varia 

 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 02 november om 17u30 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 


