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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 25 juni 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Goedkeuring verslag 11/06/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Bestek poorten loods 

In het budget van 2018 werd een bedrag voorzien voor het plaatsen van automatische sectionaal 
poorten voor de overslagloods. Momenteel wordt de loods afgesloten door 2 metalen poorten die 
manueel moeten worden opengedaan en niet kunnen afgesloten worden behalve met een ketting en 
slot. De huidige poorten zijn ook te hoog en geven teveel warmteverlies bij open toestand. Voor het 
plaatsen van de nieuwe poorten werd een bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). De poorten 
worden voorzien van een apart en ingewerkte toegangsdeur en zijn geïsoleerd. De raming bedraagt € 
25.000.  
 
Beslissing: het DC keurt het lastenboek goed en dit wordt voorgelegd aan de RvB van 05 juli. 

 

3. Bestek inzameling restafval en GFT 

De overeenkomst voor de inzameling van restafval en GFT loopt ten einde op 31/12/2018. Voor het 
afsluiten van een nieuwe overeenkomst moet de markt bevraagd worden. Het bestek loopt in dezelfde 
lijn als het vorige. Naast de inzameling van het particulier restafval met zakken worden er ook meer 
containers uitgezet. De inschrijvers moeten een prijs opgeven per container die geledigd wordt. Ook 
voor het ledigen van de ondergrondse containers moet een aparte prijs worden opgegeven. Een lijst 
met probleemzones wordt toegevoegd aan het bestek. 
Voor de inzameling van GFT wordt bekeken of er kan gewerkt worden volgens het diftar-principe. De 
containers moeten dan allemaal gewogen worden en de burger betaalt volgens het geregistreerde 
gewicht. Deze werkwijze zal eerst worden afgetoetst bij de schepencolleges van de drie gemeenten. 

 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en de colleges worden bevraagd over het diftarprincipe 
van de GFT-containers. Het bestek wordt voorgelegd aan de RvB van 05 juli. 

 
4. Bestek inzameling flessenglas 

De overeenkomst voor de inzameling van het flessenglas loopt ten einde op 31/12/2018. Voor het 
afsluiten van een nieuwe overeenkomst moet de markt bevraagd worden. Het bestek loopt in dezelfde 
lijn als het vorige waar in dit geval ook Fost Plus een aantal richtlijnen en verplichtingen meegeeft. Fost 
Plus staat in voor de vergoeding van de kosten van de inzameling, weliswaar tegen referentiekost 
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omdat Ibogem nog steeds inzamelt met glaskratten. Naast de inzameling van het particulier afval met 
kratten worden er ook meer containers uitgezet. De inschrijvers moeten een prijs opgeven per 
container die geledigd wordt. Ook voor het ledigen van de ondergrondse containers moet een aparte 
prijs worden opgegeven. Een lijst met probleemzones wordt toegevoegd aan het bestek. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek dat wordt voorgelegd aan de RvB van 05 juli. 
 

5. Bestek inzameling PMD 

De overeenkomst voor de inzameling van PMD loopt ten einde op 31/12/2018. Voor het afsluiten van 
een nieuwe overeenkomst moet de markt bevraagd worden. Het bestek loopt in dezelfde lijn als het 
vorige. Gezien deze fractie 100% wordt geregeld met Fost Plus zijn er bepaalde artikels en 
voorwaarden die door hen worden opgelegd. In die zin is het bestek dan ook iets anders dan de 
bestekvorm voor restafval en GFT. Naast de inzameling van het particulier PMD met zakken worden er 
ook meer containers uitgezet. De inschrijvers moeten een prijs opgeven per container die geledigd 
wordt. Ook voor het ledigen van de ondergrondse containers moet een aparte prijs worden 
opgegeven. Een lijst met probleemzones wordt toegevoegd aan het bestek. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek dat wordt voorgelegd aan de RvB van 05 juli. 
 

6. Bestek inzameling papier-karton 

De overeenkomst voor de inzameling van papier-karton loopt ten einde op 31/12/2018. Voor het 
afsluiten van een nieuwe overeenkomst moet de markt bevraagd worden. Het bestek loopt in dezelfde 
lijn als het vorige, rekening houdende met de opmerkingen van Fost Plus. Naast de inzameling van het 
particulier afval met dozen of los aan de straat worden er ook meer containers uitgezet. De inschrijvers 
moeten een prijs opgeven per container die geledigd wordt. Ook voor het ledigen van de ondergrondse 
containers moet een aparte prijs worden opgegeven. Een lijst met probleemzones wordt toegevoegd 
aan het bestek. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek dat wordt voorgelegd aan de RvB van 05 juli. 
 

7. Verslag van nazicht energieopslagcontainer 

Voor het bestek van de energieopslagcontainer waren er 2 offertes ingediend. De beide inschrijvers 
hebben ingeschreven met een prijs die ver onder en boven de raming ligt. Hiervoor zal aan beiden een 
prijsverantwoording worden gevraagd. Bovendien heeft de inschrijver met de laagste prijs 
ingeschreven met een product dat afwijkt van de voorwaarden van het bestek. Het DC is van mening 
dat met die inschrijving geen rekening kan gehouden worden omdat er geen referenties zijn over het 
gevraagde type batterij.  
 
Beslissing: het DC beslist te gunnen aan Alfen en legt dit voor aan de RvB van 05 juli. 

 
8. Brief Fost Plus 

Op 18 juni 2018 heeft Fost Plus een schrijven gericht aan alle afvalintercommunales met het 
vernieuwde en goedgekeurde implementatieplan voor inzameling van het verpakkingsafval 
(doorgestuurd in bijlage). De uitrol van de P+MD-inzameling zal gefaseerd gebeuren. Ibogem heeft 
samen met de andere Oost-Vlaamse intercommunales gevraagd naar een gezamenlijke overstap 
omdat dit de communicatie zal vereenvoudigen. 
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Om de aangeboden fracties te kunnen sorteren, moeten de huidige sorteerinstallaties worden 
aangepast. Om het volumevoordeel te laten spelen wil Fost Plus zelf de markt bevragen in opdracht 
van de intercommunales. Dit bespaart ook tijd en werk voor onze intercommunales. Met dezelfde brief 
vraagt Fost Plus of Ibogem akkoord kan geven aan Fost Plus voor het organiseren van de 
marktbevraging voor de sorteeropdracht. Tot minstens 31/08/2019 voert Ibogem het ingezamelde 
PMD af naar Indaver. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de overdracht van de aanbesteding van de sorteeropdracht aan Fost 
Plus en legt dit voor aan de RvB van 05 juli. 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op vrijdag 13 juli om 09u00.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


