
 

 

 1 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 06 december  2018 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; : I. Hoppe, W. Maes, G. Paelinck, G. Maes, J. Weyers, D. Melis-De Lamper, G. Brys, J. 
De Kerf, L. Smet, P. Lierman, S. De Munck, E. Goddaert, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd  

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 08 november 2018 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 24/10/18 en 12/11/2018 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen. 
 

3. Ontslag wegens pensioen Dirk De Keyser 
 

 
4. Aanduiden lasthebber AV VERKO 

 
VERKO houdt op 10 december een Buitengewone Algemene Vergadering over het budget van 2019. 

Aan Ibogem wordt gevraagd een lasthebber aan te duiden voor deze vergadering. 

Beslissing: de Raad van Bestuur duidt Roger Heirwegh aan, Julien Mertens wordt aangeduid als 

vervanger. 

5. Verslag van nazicht raamcontract aankoop rolcontainers 
 

Voor de aankoop van rolcontainers werd een bestek opgemaakt. Hiervoor zijn 3 offertes binnen 

gekomen. Het verslag van nazicht werd meegestuurd in bijlage. 

Op basis van het verslag kan de opdracht gegund worden aan TWS Belgium. De intercommunales 

EcoWerf en IVVO hebben eveneens deze containers en zijn daar zeer tevreden over. 

Beslissing: de Raad van Bestuur gunt de opdracht conform de bepalingen van het gunningverslag aan 
TWS Belgium tegen de totale prijs van € 105.019,83. exclusief BTW. 
 

6. Verslag van nazicht verwerving/verwerking KGA 
 

Voor de verwerking van KGA werd een bestek opgemaakt door MIWA voor de intercommunales 

ILVA/IDM/MIWA/IBOGEM. MIWA heeft het verslag van nazicht opgemaakt (meegestuurd in bijlage) 

en stelt voor om de opdracht te gunnen aan Vanheede. 
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Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het gunningverslag van MIWA goed. 

7. Verslag van nazicht verwerving/verwerking harde kunststoffen 
 

Voor de verwerking van harde kunststoffen werd een bestek opgemaakt door IDM voor de 

intercommunales MIWA/ IDM/ IBOGEM. IDM heeft het verslag van nazicht opgemaakt (meegestuurd 

in bijlage) en stelt voor om de opdracht te gunnen aan Renewi. 

Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het gunningverslag van IDM goed. 

8. Verslag van nazicht leveren en plaatsen sectionaal poorten loods 
 
Voor de vervanging van de poorten van de loods werd een bestek opgemaakt. Bij de eerste prijsvraag 
waren geen inschrijvingen. Na de tweede oproep was er enkel een inschrijving van de firma Lumet. 
De offerte voldoet aan de voorwaarden en het inschrijvingsbedrag valt binnen de raming. Het 
volledige gunningverslag werd meegestuurd in bijlage. 
 
Beslissing: de RvB gunt de opdracht aan de firma Lumet tegen het bedrag van €17.641,80 incl. 21% 
BTW.  
 

9. Varia 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 10 januari om 17u00 in de 
vergaderzaal van Ibogem, gevolgd door de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Bestuurders die niet 
aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een volmacht te geven.   
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


