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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 30 oktober 2017 om 09u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Peter Quintelier, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:  
  
 

1. Goedkeuring verslag DC 16/10/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Budget 

Het budget voor 2018 wordt toegelicht aan de hand van tabellen voor alle rekeningen, investeringen, 
afschrijvingen en leningen (meegestuurd in bijlage).  
 
Op basis van de gerealiseerde cijfers per 30 juni 2017 werd een raming gemaakt voor 2017 en werd 
een budget opgesteld voor 2018. Voor de meeste kostenposten wordt een indexatie toegepast van 
2%. Door het einde van de verbrandingsrechten op 31 juli 2017 verdwijnen de daar aan verbonden 
opbrengsten en kosten uit het budget. De gebudgetteerde opbrengsten dalen mede daardoor van  
15.940.194,46 euro in 2017 naar 10.603.767,84 euro in 2018. De gemeentelijke bijdragen stijgen in  
2018 naar 40 euro per inwoner na verrekening van 22 euro per inwoner voor de verkoop van 
huisvuilzakken en GFT-labels.  
De kost voor diverse goederen en diensten daalt naar 6.280.133,52 euro en de loonkost stijgt naar 
2.174.577,07 euro. In het bedrag van de afschrijvingen en voorzieningen zit een bedrag van 
1.450.764,78 als voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de statutaire 
medewerkers.  Op 31 december 2018 zal de aanleg van deze voorziening voltooid zijn. In de volgende 
jaren wordt zij afgebouwd à rato van de effectief betaalde bijdrage. De investeringen bevatten naast 
een aantal verbeteringen aan de operationele werking een bedrag van 200.000 euro voor de aankoop 
van zonnepanelen en bijhorende batterijen om zonne-energie op te slaan en te gebruiken voor eigen 
toestellen. Voor het project van de ondergrondse containers wordt een bedrag van 680.000 euro 
voorzien, dat voor 45% gesubsidieerd wordt door OVAM. De gemeenten zullen tussenkomen voor het 
resterend deel à rato  van de realisaties. Het budget voor 2018 sluit met een geraamd tekort van 
99.777,69 euro. Rekening houdend met de overgedragen winst van de voorbije jaren en het laatste 
jaar aanleg van de provisie responsabiliseringsbijdrage, is dit een te verantwoorden tekort.  

 
3. Bestek verhakselen groenafval en B-hout 

 
Het verhakselen van het groenafval van de parken wordt momenteel door Swa Aernouts gedaan. De 
overeenkomst hiervoor moet vernieuwd worden. Het breken van het B-hout wordt door Van 
Raemdonck Recycling gedaan. Deze werken werden meegenomen in een overeenkomst tussen 
Indaver en Van Raemdonck Recycling. Ibogem gaat deze werken zelf via een marktbevraging 
organiseren.  
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De 2 activiteiten worden in 1 bestek opgenomen (bestek meegestuurd in bijlage). 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en legt dit voor aan de RvB van 02/11. 

 
4. Afvalkrant 

 
Het ontwerp van de afvalkrant voor december wordt bekeken en besproken. 
Deze mag gedrukt en verspreid worden. 

 
5. Verwerking GFT Verko 

 
Het GFT  van MIWA en Ibogem wordt afgevoerd naar VERKO. Conform de overeenkomst tussen 
Ibogem en VERKO loopt dit tot eind 2019. MIWA blijft gebonden door de beheersoverdracht tot 
31/08/2019. De huidige verwerkingsprijs bedraagt € 91,74/ton. 
De installatie van VERKO voldoet niet meer aan de huidige voorwaarden. VERKO wil een nieuwe 
installatie bouwen of de huidige volledig omvormen. Hiervoor lopen diverse studieopdrachten.  
VERKO wil weten of Ibogem, MIWA en IDM naar VERKO zullen blijven komen met hun GFT. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze voorwaarden en legt dit voor aan de RvB van 02/11. 

 
6. Moestuinieren 

 
Het huidig aantal compostmeesters/kringloopkrachten is beperkt (11), bovendien is er geen verjonging 
en is de werking niet meer actief. Het promoten van kringlooptuinieren blijft echter een van onze 
taken. Om de kringloopwerking nieuw leven in te blazen wordt het volgende concept voorgesteld: 
 

 2 x per jaar een infosessie van Vlaco (met lesgever van Vlaco). Telkens een ander thema. (We 
kunnen die infosessie aanvragen met een hoeveelheid ‘credits’ die we krijgen van Vlaco. 
Ibogem zorgt voor de locatie en de promotie.) Bij andere afvalintercommunales blijkt een 
infosessie succes te hebben.  

 meer informatie aanbieden op de website van Ibogem aan de hand van foto’s en filmpjes 
(input Vlaco of eigen input) 

 berichten op de facebookpagina van Ibogem in functie van de tijd van het jaar 

 het ‘Kringloopweekend’ in juni (van Vlaco) is al bestaande, maar moet beter uitgewerkt 
worden en meer gecommuniceerd 

 
Beslissing: het DC is akkoord om dit initiatief een kans te geven. 
 

 
7. Varia 

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


