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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 03 mei  2018 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, G. Paelinck, D. Melis-De Lamper, G. Brys, J. De Kerf, J. Weyers, L. 
Smet, P. Lierman, E. Goddaert, S. De Munck, G. Maes, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd:  

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 29 maart 2018 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 12/03/2018, 26/03/2018 en 09/04/2018 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen. 
 

3. Bestek raamcontract aankoop rolcontainers 
 
Voor de aankoop van nieuwe rolcontainers werd een lastenboek opgemaakt. De vorige 
raamovereenkomst was reeds 4 jaar lopende. Voor het nieuwe raamcontract worden containers 
gevraagd met identificatiechips. Ibogem wenst meer diftarcontainers in te voeren als aanvulling op 
de ondergrondse containers. Voor de romp van de containers wordt 100% gerecycleerd materiaal 
gevraagd. Aan OVAM zal gevraagd worden of er subsidiering kan voorzien worden. Eric Goddaert 
maakt de opmerking dat de omschrijving voor het gebruik van 100% gerecycleerd materiaal in de 
gunningcriteria en tekst zeker hetzelfde moeten zijn en strikt genoeg moeten zijn. De tekst bij de 
gunningcriteria zal worden aangepast. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het bestek goed. 
 

4. GDPR – Privacyverklaring 
 
In het kader van de wetgeving GDPR moet Ibogem een privacyverklaring opmaken. Deze verklaring 
moet op de communicatiedragers van Ibogem kenbaar gemaakt worden. De privacyverklaring werd 
meegestuurd in bijlage.  
Ibogem moet eveneens een DPO (data protection officer) aanstellen, ofwel intern ofwel extern. Elke 
Debaets heeft met succes een opleiding als DPO gevolgd en kan aangesteld worden voor deze 
opdracht. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt de privacyverklaring goed en stelt Elke Debaets aan als DPO. 

 
5. Vervanging perscontainer 

 
In de week van 16 april werd vastgesteld dat een perscontainer defect was en moest hersteld 
worden bij de leverancier. De herstelkosten bedroegen € 5.500. De container zelf is meer dan 10 jaar 
oud. De leverancier deed een voorstel voor overname van een tweedehandscontainer voor de prijs 



 

 

 2 

van € 8.500. Deze container is 4 jaar oud en werd door Ibogem eerder gebruikt in PI Beveren, met 
slechts 150 persuren. 
Gezien de dringende noodzaak van een perscontainer is de aankoop wenselijk. 
  

Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de aankoop. 

6. Aanpassing statuten Ibogem ikv decreet lokaal bestuur 
 
Het nieuw decreet lokaal bestuur legt een aantal nieuwe voorwaarden op aan de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (zie meegestuurde toelichting). Voor Ibogem is de belangrijkste wijziging 
op korte termijn dat er geen directiecomité meer kan zijn. Er mag een algemeen comité of een 
bestuurscommissie worden opgericht, samengesteld uit bestuurders, maar voor de vergaderingen 
daarvan wordt geen enkele vorm van vergoeding toegestaan. Aan de gemeentebesturen werd een 
nota overgemaakt met een aantal mogelijke scenario’s voor een aangepaste samenstelling van de 
Raad van Bestuur (als gevolg van het verdwijnen van het DC). Kruibeke en Zwijndrecht verkiezen een 
samenstelling voor de publieke vennoten van 4-2-2 (Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht) en liefst met 
ingang vanaf de nieuwe legislatuur. Beveren wil nu niet beslissen en legt de beslissing bij de nieuwe 
bestuursploeg. 
 
Om te voldoen aan het nieuwe decreet past Ibogem artikel 19 aan. Eveneens wordt artikel 6 
aangepast (zie bijlage). 
De statutenwijziging zal worden voorgelegd aan de BAV van maandag 06 augustus. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt de statutenwijzigingen goed. 
 

7. Varia 
 
 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 07 juni 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 


