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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 16 oktober 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd: Irene Hoppe 
  
 

1. Goedkeuring verslag DC 25/09/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Indexering afvalzakken 

 
Ibogem geeft jaarlijks advies aan de gemeenten over de nieuwe prijs van de afvalzakken en gft-labels 
als gevolg van het indexmechanisme. 
Voor 2018 wordt dit zoals beschreven in de toelichting, meegestuurd in bijlage.  

Voorstel nieuwe prijzen restafvalzakken: 
  60 liter: 1,37 € 
  30 liter: 0,82 € 
 

Voorstel nieuwe prijs GFT-labels: 
  40 liter: 0,61 € 
  120 liter: 1,93 € 
  240 liter: 3,90  € 
 

Prijs PMD-zakken blijft hetzelfde. 

 
3. Bestek vlak glas 

 
De overeenkomst voor de verwerking van vlak glas, ingezameld op de parken van Ibogem en MIWA, 
loopt af op het einde van dit jaar. In overleg met MIWA werd een bestek opgemaakt voor het afsluiten 
van een nieuwe overeenkomst. Het bestek werd meegestuurd in bijlage. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en legt dit voor aan de RvB van 02/11. 
 

 
4. Gunningverslag camerabeveiliging 

 
Voor de plaatsing van camera’s op de site in Melsele werd een prijsvraag gelanceerd. De offertes die 
werden ingediend werden vergeleken op basis van het lastenboek. Het gunningverslag (meegestuurd 
in bijlage) geeft de firma Alarm en Veiligheid Vochten – Mylle Sec. N.V. de hoogste totaalscore. 
Er wordt gekozen voor een semi-omnium onderhoudscontract. 
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Beslissing: het DC is akkoord met de gunning aan Alarm en Veiligheid Vochten – Mylle Sec. N.V. voor 
de aankoopprijs van € 9.645,47 incl. btw en zal dit voorleggen aan de RvB van 02/11. 
 

5. Laureaten van de arbeid 
 
Het ACV heeft een mail (meegestuurd in bijlage) gestuurd met informatie over de laureaten van de 
arbeid. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen/willen komen, moeten zichzelf kandidaat 
stellen. Het ACV vraagt dat Ibogem de kosten voor de huldiging van die medewerkers wil dragen. 
 
Beslissing: het DC is akkoord om de kosten voor de eretekens en andere kosten van deze actie te 
dragen. 

 
6. Varia 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag  30 oktober om 09u00.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


