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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 12 maart 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 
 

1. Goedkeuring verslag 26/02/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag van 2017 werd doorgestuurd naar de leden van het DC. Het jaarverslag bevat ook de 
jaarrekening. Het verslag werd opgemaakt volgens hetzelfde format als vorig jaar. Op basis van de 
cijfers wordt de werking van Ibogem besproken en vergeleken met de vorige jaren. Financieel sluit 
Ibogem af met een winst van meer dan € 156.000. Voor 2017 werd ook nog een creditering op de  
bijdrage gegeven van €5,5 per inwoner. Het volledige jaarverslag wordt overlopen, waarna nog enkele 
kleine aanpassingen dienen te gebeuren. Het jaarverslag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
van 29 maart. 

 
3. Decreet Lokaal Bestuur: stand van zaken 

Na het vorige DC werd een nota opgemaakt met een toelichting bij het decreet en mogelijke scenario’s. 
Beveren heeft dit besproken en kan zich niet vinden in 1 van die scenario’s en pleit voor een verdeling 
van de mandaten op volgende wijze: Beveren 6, Kruibeke en Zwijndrecht elk 3. Het decreet zegt dat er 
niet meer mandaten mogen zijn dan het huidige aantal, dus 12 bestuurders is het maximum. Voor 
Beveren mag dit vanaf 01/01/2019 ingevoerd worden. Dit wil zeggen dat de private partner Indaver 
geen mandaat meer zou hebben. Kruibeke en Zwijndrecht zijn niet akkoord met de visie van Beveren 
en vragen om eerst te onderzoeken of deze verdeling kan en hoe de waarde is van de stem van de 
voorzitter bij gelijkheid van stemmen. De vraag zal gesteld worden aan Binnenlands Bestuur. De 
aanpassing van de statuten moet bij voorkeur beslist worden op de Raad van Bestuur van 29/03. 

 
4. Ondersteuning eetfestijn De Klaproos 

VZW De Klaproos vraagt zoals de voorgaande jaren of Ibogem terug dezelfde ondersteuning kan geven. 
Die ondersteuning bestond uit het leveren van grote rolcontainers voor alle fracties. De kosten ervan 
nam Ibogem ten laste. 
In het kader van de ondersteuning die momenteel gegeven wordt aan alle andere evenementen kan 
aan de Klaproos maar hetzelfde worden aangeboden. Ibogem zal de containers gratis ter beschikking 
stellen en de logistiek verzorgen. De kosten van de verwerking zijn ten laste van de organisator. 

 
5. Varia 
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Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 26 maart om 13u30.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


