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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van woensdag 27 maart  2019 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; I. Hoppe, Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter, W. Maes, G. Paelinck, G. Maes, G. Brys, L. Smet, S. De Munck, E. Goddaert, W. 
Beeldens, E. Debaets.  
 
Verontschuldigd: D. Melis-De Lamper, P. Lierman, Jurgen De Kerf, J. Weyers. 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 07 februari 2019 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Verslag van nazicht raamcontract leveren rolcontainers 
 
Voor het leveren van rolcontainers werd een bestek opgemaakt. OVAM was akkoord met het bestek 
en geeft ondersteuning op basis van het subsidiebesluit. Het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) 
werd door OVAM nagekeken en goedgekeurd (brief 12/02/2019).  
 
Van alle voorgestelde producten werden stalen afgeleverd. Voor de romp werd gevraagd om deze te 
vervaardigen uit 100% recyclaat. De rompen zijn allemaal zwart van kleur. Het verschil in fractie 
wordt aangeduid met een anders gekleurd deksel. Eric Goddaert merkt op dat er misschien kan 
onderzocht worden of de oude containers apart kunnen ingezameld worden op de parken om zo te 
streven naar een circulair verhaal. Bovendien is zuiver PE een positieve stroom. Momenteel is aparte 
inzameling moeilijk maar het zal in de toekomst verder bekeken worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met het gunningverslag en gunt de opdracht aan TWS. 
 
 

3. Verslag van nazicht aankoop verreikers 
 
Op de recyclageparken van Verrebroek en Rupelmonde worden een aantal handelingen van 
goederen uitgevoerd met een klassieke kleine bobcat of met een mini-wiellader. Dergelijke machines 
laten echter niet toe om paletten, boxen of andere voorwerpen eenvoudig en veilig te verplaatsen of 
te laden op een vrachtwagen. Daarnaast moet ook zeer regelmatig het groenafval worden opgeduwd 
en de materialenstromen in de containers worden aangedrukt. Met de huidige toestellen is dit niet 
mogelijk. In het budget van 2019 werd de aankoop van 2 verreikers opgenomen voor de parken van 
Rupelmonde en Verrebroek. Hiervoor werd een bestek opgemaakt.  
In totaal waren er 5 inschrijvers met telkens een ander merk. Om de voertuigen goed te kunnen 
testen werd aan elke leverancier gevraagd een testmodel minstens 1 dag te mogen gebruiken op het 
park. Op basis van de testen en de aangeboden producten werd een gunningverslag opgemaakt 
(meegestuurd in bijlage).  
Uit de vergelijking van de verschillende modellen kan besloten worden om te kiezen voor het type 
Bobcat van Vangaever. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan de firma Vangaever. 
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4. Bestek aankoop PMD zakken  
 
De aankoop van PMD-zakken werd geregeld via een marktbevraging samen met MIWA. Deze 
opdracht loopt ten einde en moet dus verlengd worden. Gezien de omschakeling naar P+MD zal ook 
moeten gekozen worden voor een iets andere zak wat betreft dikte en opdruk.  
Na overleg met andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werd beslist dat Ibogem zal 
optreden als aankoopcentrale voor IDM-MIWA-Ibogem. 
Als bestek wordt het typebestek van FostPlus gebruikt. In de basisofferte wordt een 
gunningcriterium opgenomen voor het gebruik van recyclaat. In een variante wordt minstens 50% 
recyclaat gevraagd. Voor de dikte van de zak wordt 27µm gevraagd. Voor Indaver is er als sorteerder 
geen probleem om deze zakken te scheuren bij aanvang van het sorteerproces. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

5. Ontwerp statuten verlenging Ibogem 
 
De statuten van Ibogem lopen ten einde op 31/08/2019. Na overleg met de gemeentebesturen werd 
beslist om te kiezen voor verlenging van Ibogem zonder private partner. De ontwerpstatuten werden 
in die zin dan ook opgemaakt.  
 

6. Varia 
 

 
 

De volgende raad van bestuur zal plaatsvinden op donderdag 25 april om 17u30 in de vergaderzaal 
van Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele. 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


