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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 07 februari  2019 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, 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: Tony Bresseleers, ondervoorzitter 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 10 januari 2019 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Code goed bestuur 
 
Volgens het decreet lokaal bestuur is elk intergemeentelijk samenwerkingsverband verplicht om een 
code van goed bestuur te hebben. De meegestuurde code werd opgemaakt binnen Interafval en 
voldoet aan de voorwaarden. De Algemene Vergadering moet deze code definitief goedkeuren. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt de code goed en legt deze voor aan de AV. 
 

3. Aanpassingen uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen  
 
Bij de opmaak van dit uitvoeringsplan is gekozen voor de toen geldende Belfius indeling, namelijk die 
van 2007. Op basis van deze indeling zijn doelstellingen geformuleerd. Op 14 maart 2018 publiceerde 
Belfius een update van zijn typologie van de gemeenten. De Belfius-indeling is gebaseerd op 150 
variabelen samengevat in 5 grote dimensies: aanwezigheid van voorzieningen in een gemeente, 
levensstandaard van de bevolking, landelijk karakter versus verstedelijkingsgraad, leeftijdspiramide 
en economische activiteit. 
 
Op basis van de vernieuwde clusterindelingen heeft de OVAM ook de doelstellingen voor restafval 
per inwoner aangepast. De doelstellingen moeten bereikt worden tegen 2022. Voor Ibogem als 
intergemeentelijk samenwerkingsverband bedraagt de doelstelling 141 kg/inwoner.  
 
 

V5 Woongemeenten met vergrijzende bevolking  113 kg/inw 

V1 Gemeenten in de stadsrand met hoge inkomens en vergrijzende bevolking 122 kg/inw 

V3 Woongemeenten met hogere inkomens 122 kg/inw 

V4 Woongemeenten met toenemend aantal jongeren 130 kg/inw 

V2 Gemeenten in de stadsrand met hogere inkomens en toenemend aantal 
jongeren 

130 kg/inw 

V13 Goeduitgeruste gemeenten en kleine steden met vergrijzende bevolking 130 kg/inw 

V8 Landelijke woongemeenten met eerder vergrijzende bevolking 136 kg/inw 

V10 Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking 136 kg/inw 

V14 Goeduitgeruste gemeenten/kleine steden met toenemend aantal jongeren 136 kg/inw 

V7 Landbouwgemeenten 141 kg/inw 

V12 Gemeenten/kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit 141 kg/inw 



 

 

 2 

V6 Landelijke woongemeenten met hogere inkomens 152 kg/inw 

V9 Gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemend 
aantal jongeren 

152 kg/inw 

V11 Gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische activiteit 152 kg/inw 

V15b Grote en regionale steden (Genk, Roeselare)  159 kg/inw 

V15c Grote en regionale steden (Aalst, Sint-Niklaas, Kortrijk, Mechelen, Brugge, 
Turnhout, Hasselt, Oostende) 

159 kg/inw 

V15a Grote en regionale steden (Antwerpen, Gent, Leuven)  193 kg/inw 

V16 Kustgemeenten 258 kg/inw 258 kg/inw 

 
 
De gemeenten zijn ingedeeld in volgende clusters: 
 

- Beveren   V12 
- Kruibeke    V4 
- Zwijndrecht  V9 

 
Vanuit OVAM en Interafval wordt bekeken hoe samen met de gemeenten en de IGS’s het beleid 
moet aangepast worden om de doelstellingen te halen. De verschillende cijfers per gemeente binnen 
een zelfde intergemeentelijk samenwerkingsverband geven aanleiding tot een moeilijke globale 
aanpak. 

 
4. Aanstelling medewerkers art.60 

 
 
 

5. Voorstellen nieuwe bedrijfsovereenkomst 
 
 

6. Varia 
 

 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op woensdag 27 maart om 17u30 in de Hof 
ten Damme, Kallo. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een volmacht te 
geven.   
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


