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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 11 januari  2018 – 17.00 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; W. Maes, P. Lierman, G. Paelinck, D. Melis-De Lamper, G. Maes, G. Brys, J. De Kerf, 
S. De Munck, J. Weyers, L. Smet, E. Goddaert, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd: I. Hoppe, 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 07 december 2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 27/11/2017 en 11/12/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  
 

3. Verslag van nazicht samenwerking sociaal secretariaat 
 
Voor de samenwerking met een sociaal secretariaat werd een bestek opgemaakt voor een nieuwe 
overeenkomst van 3 jaar. Na een eerste publicatie waren er geen inschrijvingen. Bij herneming heeft 
1 bedrijf een offerte ingediend, CEVI. Volgens het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) voldoet de 
offerte aan de voorwaarden van het bestek en kan er gegund worden aan CEVI tegen het 
inschrijvingsbedrag van € 12.559,13/jaar. De éénmalige opleidingskost werd niet meegerekend 
omdat deze niet meer nodig is. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de gunning aan CEVI. 
 

4. Verslag van nazicht verwerking vlak glas 
 
De overeenkomst voor de verwerking van het vlak glas van de parken van MIWA en Ibogem loopt af 
op 31/12/2017. Voor een nieuwe overeenkomst werd een bestek opgemaakt. Hiervoor waren 2 
offertes ingediend. Volgens het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) blijkt de beste bieding 
die van Suez te zijn met een vergoeding van €8/ton, afgehaald op het park van Verrebroek 
(overslaglocatie voor Ibogem en MIWA). 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de gunning aan Suez. 

 
5. Verslag van nazicht breken b-hout en groenafval  
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Voor het breken van het B-hout en het verhakselen van het groenafval van de parken van Ibogem 
werd een bestek opgemaakt. De ingekomen offertes werden vergeleken en op basis van die offertes 
werd een gunningverslag opgemaakt (meegestuurd in bijlage). Uit dit verslag blijkt dat Van 
Raemdonck Recycling uit Haasdonk de meest voordelige conforme offerte heeft ingediend. De 
prijzen werden per ton opgegeven, verrekend met een vastgesteld gewicht per fractie. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur  is akkoord met de gunning aan Van Raemdonck Recycling uit 
Haasdonk voor het bedrag van € 71.750 exclusief BTW. 
 

6. Reglement camerabewaking 
 
Ibogem heeft beslist om camera’s te plaatsen op de site in Melsele (zie voorgaande beslissingen DC 
en RVB). Voor het gebruik van de camera’s werd een reglement (meegestuurd in bijlage) opgemaakt, 
conform de wet op de privacy. Dit reglement werd besproken met de vakbondsdelegaties.  
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met het reglement dat zal toegevoegd worden aan het 
arbeidsreglement. 
 

7. Formulieren functionerings- en evaluatiegesprekken 
 
In het kader van het herschrijven van het volledige personeelsstatuut werd ook het systeem van de 
functionerings- en evaluatiegesprekken bekeken. Er zal voortaan meer aandacht besteed worden aan 
documenten die op maat gemaakt zijn volgens de effectieve functies. In het verleden was er slechts 1 
document dat voor iedereen moest gebruikt worden, ongeacht de aard van de functie. In de nieuwe 
documenten wordt een onderscheid gemaakt per dienst, en voor sommige diensten nog volgens 
aparte taken. 
De documenten werden ook bezorgd aan de vakbonden. Er zijn geen opmerkingen gekomen. Er 
wordt wel gevraagd om bij het eerste gesprek aan alle medewerkers te vragen wat ze van de nieuwe 
documenten vinden. Er zal gestart worden met de gesprekken in het voorjaar van 2018. 
 
Stijn De Munck vraagt dat de teksten voldoende begrijpbaar zijn voor alle medewerkers, wat zal 
afgetoetst worden bij het eerste gesprek. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de nieuwe formulieren. 
 

8. Varia 
 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 01 februari om 17u30 in de 
vergaderzaal van Ibogem. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een volmacht 
te geven.   
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


