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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 22 januari 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 
 

1. Goedkeuring verslag 22/12/2017  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Ondersteuning afvaleilanden Bloesemfeesten 

Van 26 tot 29 april worden in Zwijndrecht opnieuw de Bloesemfeesten georganiseerd. De 
organisatoren vragen of er terug ondersteuning mogelijk is vanuit Ibogem voor het afvalbeheer. 
Bij de vorige editie heeft Ibogem een aantal afvaleilanden geplaatst en voorzien in een aantal grote 
containers om het afval selectiever te kunnen inzamelen. Zowel de gemeente Zwijndrecht als Ibogem 
hebben dit project ondersteund in het kader van een testproject.  
 
Beslissing: het DC is akkoord met de ondersteuning zoals bij de vorige editie. Aan de gemeente 
Zwijndrecht wordt gevraagd of zij ook dezelfde ondersteuning bieden. 
 

3. Verslag van nazicht raamcontract leveren en plaatsen ondergrondse containers 

Op het DC van 08 januari werd het ontwerp van gunningverslag besproken. Het definitieve 
gunningverslag ligt nu voor. De opdracht kan gegund worden aan Eurobins volgens de resultaten van 
het gunningverslag.  
 
Beslissing: het DC is akkoord om te gunnen aan Eurobins en legt dit voor aan de RvB van 01 februari. 
 

4. Data AV en commissies 

AV: vrijdag 27/04 om 19u en dinsdag 11/12 om 18u. 
Commissie: maandag 16/04 om 19u en maandag 12/11 om 19u. 

 

 
5. Inzamelactie VMM pesticiden 

VMM organiseert een actie voor inzameling pesticiden op de recyclageparken ‘Zonder is gezonder’ op 
zaterdag 21 april. In ruil voor het binnenbrengen van (restjes) pesticiden bij KGA op het recyclagepark 
krijgt de klant een voegenborstel. Nadien kan nog een infomoment gehouden worden door Vlaco of 
Velt over alternatieve onkruidbestrijding.  
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6. Werkbezoek Interafval 

 
7. Rapporteringen 

Het boekhoudkundig resultaat bedraagt op 30 september 525.813,90. De verbrandingsrechten dragen 
voor 821.316,48 euro bij in het resultaat.  De aanvoer van groen op de Groencompostering ligt met 
26.220 ton 1.371 ton boven het gewicht van 2016 terwijl er in totaal 18.092,26 ton compost en 
aanverwante producten werden afgevoerd. De aanvoer van B-hout bedroeg 6.463 ton en de afvoer 
bedroeg 6.358 ton. De omzet van de Kringwinkel kende een kleine daling ten opzichte van 2016 en 
bleef steken op 216.111 euro ondanks een stijging van het aantal verkochte artikelen en het aantal 
klanten. De pop-up winkels namen 20% van de omzet voor hun rekening. De raming voor het 
hergebruik in 2017 ligt op 4,23 kg per inwoner.  
Het totaal gewicht van het ingezameld afval kende een lichte stijging, uitsluitend te wijten aan de 
recyclageparken waar de aanvoer van de meeste fracties steeg. Bij de ophaling Huis-aan-Huis kenden 
nagenoeg alle fracties een daling. Totaal ingezameld afval na 9 maand : 27.816 ton waarvan 9.660 ton 
via de Recyclageparken.   
 

8. Varia 

 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 05 februari om 13u30.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


