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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van woensdag 22 mei 2019 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; T. Bresseleers, ondervoorzitter; C. 
Vermeulen, E. Goddaert, A. Konings, G. Weyns, A. Garcia, J. Dewael, D. Tielens, E. Smet, L. Van 
Dooren, R. Hiel en W. Beeldens 
 
 
Verontschuldigd: A. Denert, K. Dierickx 
 

 
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 25 april 2019 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Ontwerpstatuten 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.  
 
Voornaamste aandachtspunten en wijzigingen: 
 

- Vanaf 01/09/2019 nog zuiver publieke IGS met vennoten A (Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht) 

en vennoten B (MIWA-VERKO-IGEAN-ISVAG). Stad Antwerpen treedt eveneens uit. De 

aandelen van de private partner en stad Antwerpen worden vernietigd. 

- Alle verwijzingen naar de private partner in de artikels van de huidige statuten komen te 
vervallen in de nieuwe statuten.  
Volgende artikels zijn gewijzigd of geschrapt daardoor: 4-6-8-10-11-12-13-15-16-19-26-37-
38-39-alle bijlagen 

- Alle beslissingen worden genomen met 2/3 aanwezigheid van de stemgerechtigde 
bestuurders en 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde stemmen. Voor een 
statutenwijziging wordt dit ¾ van de stemgerechtigde aanwezige stemmen. 

- Bepalingen uit het DLB worden weinig overgenomen maar er wordt wel veel verwezen naar 
artikels uit het DLB 

- Duur vastgelegd op 01/01/2019-31/08/2035 
- Artikelen 6-7-8: handelen over de deelnemers-toetreding-uitsluiting-aansprakelijkheid 

- Artikelen 9-10-11-12: handelen over het kapitaal-inbreng-bijdragen 

- Artikelen 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22: handelen over de raad van bestuur: samenstelling-

bevoegdheden-notulen-revisoren-werking 

- Aanduiding van 2 ondervoorzitters 

- Artikelen 23-24-25-26-27-28: handelen over de algemene vergadering: samenstelling-

bevoegdheden-notulen-werking 

- Artikelen 29-30-31: handelen over de inventaris-winst-balans 

- Artikelen 32-33 (laatste) handelen over verlenging/ontbinding 
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De statuten werden al ter goedkeuring voorgelegd aan de vorige raad van bestuur en overgemaakt 
aan de gemeenten om voor te leggen aan de gemeenteraden in functie van de buitengewone 
algemene vergadering van 27 juni. 

 
3. Jaarverslag en jaarrekening 

 

Aan de hand van een samenvattende presentatie worden het jaarverslag en de jaarrekening 

(meegestuurd in bijlage) toegelicht aan de bestuurders. Alle activiteiten met hun resultaten worden 

meer in detail bekeken. Het resultaat van het boekjaar is negatief ( €-541.929,79) omwille van de 

voorziening van de responsabiliseringsbijdrage (laatste jaar voor dergelijk groot bedrag), ca € 

200.000 minder ontvangsten door de dalende papierprijs en het volledig wegvallen van de inkomsten 

van de verbrandingsrechten. De bijdrage bedroeg € 59,60/inwoner voor 2018. 

Beslissing: het jaarverslag en de jaarrekening worden goedgekeurd en overgemaakt aan de vennoten 

ter goedkeuring op de bijzondere algemene vergadering van 27 juni. 

4. Lasthebber VERKO 
 

Dinsdag 11 juni is er een algemene vergadering van VERKO voor de goedkeuring van de jaarrekening. 

Als aandeelhouder wordt aan Ibogem gevraagd om een lasthebber aan te duiden. Gezien het 

tegelijkertijd een raad van bestuur is van Ibogem kan er geen lasthebber worden aangeduid onder de 

bestuurders. 

5. Werking Ibogem 
 
De werking van Ibogem werd toegelicht bij het jaarverslag en de jaarrekening evenals op het 
infomoment voor de gemeenteraadsleden van zaterdag 11 mei. 
 

6. Varia 
 

 Er zijn geen variapunten 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


