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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 28 mei 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Goedkeuring verslag 07/05/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Airco vrachtwagen 

Bij levering van de vrachtwagen werd vastgesteld dat er geen airco aanwezig is in de 
bestuurderscabine. In het lastenboek van Ibogem werd nochtans een automatische klimaatcontrole 
gevraagd. Ibogem ziet in deze omschrijving het begrip “airco”. De leverancier is van oordeel dat 
klimaatcontrole gewoon de klassieke warm/koud blazers zijn, dus zonder koelfunctie. Het feit is dat er 
nu geen koeling aanwezig is en dat dit wel een vereiste is voor het rijcomfort van de chauffeurs. In 
overleg met Scania werd een voorstel uitgewerkt. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze regeling. 
  

3. Coachingstraject Mooimakers  

Mooimakers lanceert een nieuwe oproep voor het aanvragen van een gesubsidieerde coach die de 
gemeenten zal begeleiden in de strijd tegen zwerfvuil. De coach mag maximum 8 gemeenten 
begeleiden. De loonkost van de coach kan teruggevraagd worden via subsidies van OVAM, waarvoor 
een dossier moet worden ingediend. Ibogem zou de coördinatie en aansturing van de coach kunnen 
doen. 
Aan de milieudiensten werd de vraag gesteld, maar voorlopig is er geen enkele milieudienst 
geïnteresseerd om mee in het traject te stappen. 
Er wordt gekeken hoe we voor een volgende oproep in 2019 mogelijks de interesse kunnen wekken. 

 
4. Nieuwe clusterindeling Belfius 

 
Belfius heeft de nieuwe clusterindeling van de gemeenten bekendgemaakt. Voor Ibogem is deze 
clusterindeling enkel belangrijk voor de normen van het restafval uit het uitvoeringsplan. Vanaf nu zijn 
de 3 gemeenten ingedeeld in 3 verschillende clusters. 
 
Beveren V12: Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie  en economische activiteit 
 
Kruibeke V4: Woongemeenten met toenemend aantal jongeren 
Zwijndrecht V9: Gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemend aantal 
jongeren 
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OVAM zal dit verder bekijken in het kader van mogelijke aanpassingen aan de restafvalnormen per 
gemeente/intercommunale. 
 

5. Varia 

 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 11 juni om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


