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Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 
 
 
Zitting van 5 december 2017, 19.00u 
 
 
Aanwezigheidslijst 
 
De Voorzitter verwelkomt alle aanwezigen op deze Buitengewone Algemene Vergadering die werd 
samengeroepen overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.  Dit artikel bepaalt dat in deze Buitengewone Algemene 
Vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar 
dienen te worden besproken, gelinkt aan een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting. 
 
Namens IBOGEM zijn de volgende leden aanwezig: de heer Roger Heirwegh, voorzitter; de heer 
Julien Mertens, 1ste ondervoorzitter; Mevrouw Irene Hoppe, de heer Wim Beeldens, algemeen 
directeur. 
 
Agenda: 
 

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 28 april 2017. 
3. Budget en tarieven 2018. 
4. Varia. 

 
 
Samenstelling van het bureau 
 
Worden op voorstel van de voorzitter unaniem aangesteld als stemopnemers: 
  Mevrouw Irene Hoppe, 
  De heer J. Mertens 
   
Wordt aangesteld als secretaris: 
  De heer W. Beeldens 
 
 
Installatie leden Buitengewone Algemene Vergadering 
 
Aanwezig: 

- mevrouw Marleen Goeminne, gemandateerd in de gemeenteraad van Beveren in 
zitting van 28 november 2017 om de agendapunten goed te keuren. 

- de heer Lieven Bernaers, gemandateerd in de gemeenteraad van Zwijndrecht in 
zitting van 30 november 2017 om de agendapunten goed te keuren. 

- de heer Jan Van Raemdonck, gemandateerd in de gemeenteraad van Kruibeke in 
zitting van 27 november 2017 om de agendapunten goed te keuren. 

- De heer Willy De Rudder, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging MIWA 
gemandateerd in zitting van haar Directiecomité van 31 oktober 2017 om de 
agendapunten goed te keuren. 
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- de heer Alex Goethals, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging ISVAG, 
gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 30 november 2017 om de 
agendapunten goed te keuren. 

- de heer Rudy Stuer, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu & 
veiligheid, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 5 november 2017 
om de agendapunten goed te keuren.  

- Mevrouw Galina Matushina gemandateerd in de gemeenteraad van Antwerpen in 
zitting van 27 november 2017 om de agendapunten goed te keuren.  

 
Verontschuldigd: 

- N.v. Indaver  
- De heer Dirk Abbeloos, voorzitter van de Opdrachthoudende vereniging VERKO, 

gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 16 november 2017 om de 
agendapunten goed te keuren. 

 
 
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 28 april 2017 
 
Het verslag van de vergadering van 28 april 2017 wordt goedgekeurd. 
 
Bespreking en goedkeuring budget en tarieven 2018 
 
Het budget wordt toegelicht aan de hand van de doorgestuurde documenten aan alle leden. Het 
budget werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 02/11/2017. 
De bespreking van het budget wordt gehouden aan de hand van de tabellen met de verschillende 
activiteiten van IBOGEM. Het budget voor de exploitatie is gebaseerd op de beschikbare cijfers tot 
september 2017 en op de tarieven voor 2018. De gemeentebesturen vragen om de gemeentelijke 
bijdrage zo laag mogelijk te houden, zonder dat IBOGEM daardoor in de problemen zou komen. De 
bijdrage wordt voor 2018 met 6 euro verhoogd worden tot 62 EUR per inwoner. Het resultaat voor het 
boekjaar 2018 wordt geraamd op € 99.777,69 negatief. 
 
De leden van de Buitengewone Algemene Vergadering keuren het budget 2018 en de tarieven goed. 
 
 
 
 
 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
Secretaris       Voorzitter 
 

 
 


