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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 25 april  2019 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; G. Weyns, A. Garcia, J. Dewael, D. 
Tielens, E. Smet, L. Van Dooren, R. Hiel, A. Denert, K. Dierickx, E. Debaets en W. Beeldens 
 
 
Verontschuldigd: T. Bresseleers, ondervoorzitter; C. Vermeulen, E. Goddaert, A. Konings 
 
De voorzitter verwelkomt het nieuwe bestuur, hoopt op een goede samenwerking en vraagt dat 
iedereen zich, ter kennismaking ,  even kort voorstelt. 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 27 maart 2019 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Verkiezing voorzitter/ondervoorzitter/secretaris 
 
Gelet op de statuten, en in het bijzonder de artikels 13, 14, en 15.   
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 27 maart 2019.  
Gelet op de voordrachten van de publieke en private vertegenwoordigers. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur 22 december 2017. 
 
Wordt unaniem door de raad van bestuur aangesteld: 
 

 als voorzitter: de heer Roger Heirwegh 

 als ondervoorzitter voor de publieke vennoten: de heer Steven Vervaet 

 als ondervoorzitter  voor de private partner: de heer Tony Bresseleers 
 

3. Bestek aankoop zonnepanelen  
 
In 2018 werd beslist om zonnepanelen te laten leveren en plaatsen via de groepsaankopen van VEB 
(Vlaams EnergieBedrijf). De installateur die voor VEB de opdracht had binnengehaald heeft een 
haalbaarheidsstudie en stabiliteitsstudie gemaakt. Uit de laatste studie blijkt dat de stabiliteit van het 
voorgestelde dak door de installateur niet voldoet. Ibogem had eerder de platte daken van de 
personeelslokalen en ontvangstmagazijn voorgesteld, maar dat voorstel werd niet weerhouden door 
de installateur (geen echte reden opgegeven). Gezien de aankoop van de opslagcontainer is er 
dringend behoefte aan plaatsing van de panelen. Ibogem heeft beslist om de opdracht met VEB stop 
te zetten en zelf de markt op te gaan met een apart bestek. Het bestek (mee gestuurd in bijlage) 
werd opgebouwd op basis van de behoeftestudie van de leverancier van de opslagcontainer en het 
vermogen van de container. Voor een ideaal rendement in winter en zomer is een vermogen van 52 
kWp aan te raden. Voor de panelen wordt een garantie gevraagd van minstens 10 jaar, idem voor de 
omvormers. Voor de productiegarantie wordt een overzicht gevraagd van het vermogen gedurende 
20 jaar. De terugverdientijd van de combinatie van de opslagcontainer en zonnepanelen werd 
berekend op 12 jaar. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek unaniem goed. 
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4. Inzameling restafval zomervakantie 

 
Bij de gunning van de opdracht voor het inzamelen van de 5 huisaanhuisfracties heeft Ibogem beslist 
om de gunning voor het restafval uit te stellen tot na de installatie van de nieuwe bestuurders. Voor 
het restafval was immers een variante gevraagd voor het wekelijks inzamelen van restafval tijdens de 
maanden juli en augustus. De vorige raad van bestuur had beslist als basisscenario een 
tweewekelijkse inzameling te houden ipv de huidige wekelijkse inzameling. De variante had een 
meerprijs per jaar van ca € 85.000. 
 

5. Asbestinzamelingen aan huis 
 
In september 2018 heeft Ibogem beslist om een subsidieaanvraag in te dienen voor inzameling van 
asbestplaten aan huis. De OVAM heeft de aanvraag goedgekeurd en een subsidiebelofte gedaan van 
€ 24.000 per jaar aangevuld met bijna € 125.000 verspreid over 3 jaar op basis van de bewezen 
kosten.  
 
Het project dat Ibogem heeft ingediend is gebaseerd op het proefproject van MIWA. De inwoners 
kunnen asbestzakken kopen aan € 30/stuk om daarin gebonden asbest te steken met een maximum 
van 20 standaardplaten). De inwoners doen een aanvraag bij Ibogem voor het plannen van de 
ophaling en leggen de gevulde zakken zo dicht mogelijk bij de straat. Bij elke zak zit een persoonlijke 
beschermingskit. Na het inplannen van de ophaling zal de onderaannemer van Ibogem de zakken 
ophalen en afvoeren naar Indaver.  
Voor kleine hoeveelheden asbest (en niet gebonden) kunnen kleine zakken aangekocht worden voor 
€ 3/stuk. De kleine zakken zijn 80 x 120 cm. Ook hier zit een beschermingskit bij. De kleine zakken 
moeten de burgers zelf naar de recyclageparken brengen.  
Voor de inzameling aan huis is de burger zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid, van 
zodra de zakken op de vrachtwagen liggen, draagt de transporteur daar zorg voor. 
De zakken kunnen aangekocht worden bij Ibogem op de hoofdzetel. Gemeenten die eveneens 
zakken willen verkopen kunnen dit bespreken met Ibogem. 
De communicatie wordt zo snel mogelijk opgestart zodat de zakken ter beschikking kunnen gesteld 
worden. De eerste zakken kunnen vermoedelijk eind mei worden opgehaald. 
Er zullen ook folders ter beschikking zijn over veilig omgaan bij asbestinzameling door de burger. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is unaniem akkoord met de tarieven en de voorgestelde werkwijze. 
 

6. Data vergaderingen 
 
Er worden een aantal data vastgelegd voor vergaderingen van Ibogem. 
 
Vanaf september worden de vergaderingen van de raad van bestuur telkens gehouden op de 1ste 
donderdag van de maand, om 17u30. 
 

7. Interafval 
 

 
8. Werking Ibogem 

 
De werking van Ibogem zal toegelicht worden op een volgende vergadering. 
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9. Varia 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


