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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 25 september 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:  
  
 

1. Goedkeuring verslag DC 11/09/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. ROS MIWA 

 
In het kader van de nieuwe overeenkomsten met Recupel, 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. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de nieuwe overeenkomst tussen MIWA en Ibogem voor het ROS en 
legt dit voor aan de RvB van 05/10. 

 
3. Verslag van nazicht offertes inzameling snoeiafval (MIWA) 

 
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: het DC is akkoord met gunning aan Lammertyn en legt dit voor aan de RvB van 05/10. 
 

 
4. Nieuw contract GSD-V 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. 
De kostprijs daalt met 11%. De voornaamste dekkingen blijven behouden. 
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Beslissing: het DC beslist om in te schrijven op het voorstel van FPD bij AG en legt dit voor aan de RvB 
van 05/10 en het HOC van 06/11. 

 
5. Rapporteringen 

 
Het resultaat per 30/06 bedraagt € 467.317,37, wat ruim boven budget is wegens de hogere omzet bij 
verbranding voor derden.  Op 31/07 (einddatum verbrandingsrechten) werd een totaal van 52.301,42 
ton bereikt wat een omzet van € 5.223.929,55 opleverde en een winstbijdrage voor 2017 van € 
827.644,89.  De liquide middelen bedragen € 5.210.298,46, met een prognose voor eind 2017 van € 
4,3 mio . De aanvoer van groen op de Groencompostering ligt met 16.053 ton 1.446 ton boven het 
gewicht van 2016 terwijl er in totaal 13.719,84 ton compost en aanverwante producten werden 
afgevoerd. De aanvoer van B-hout bedroeg € 4.236.75 en de afvoer bedroeg 3.958 ton.  
De Kringwinkel realiseerde een omzet van € 219.707,99 (budget € 263.385,85). De ontvangsten 
(inclusief btw) kenden een daling van 8.226 euro ondanks een tweede pop-up sinds de maand mei.  Bij 
de Huis-aan-Huis ophalingen is een lichte daling waar te nemen, voornamelijk bij het restafval en 
papier en karton.  De aanvoer op de Recyclageparken ligt voor ongeveer alle fracties hoger dan in 2016 
en bereikt na 6 maand een totaal van 6.220,11 ton.  

 

 
6. Varia 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag  16 oktober om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


