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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van dinsdag 11 juni 2019 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; T. Bresseleers, ondervoorzitter; C. 
Vermeulen, A. Konings, G. Weyns, A. Garcia, J. Dewael, D. Tielens, E. Smet, L. Van Dooren, K. Dierickx 
en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: R. Hiel, A. Denert, E. Goddaert 
 

 
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 22 mei 2019 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring verslag van nazicht aankoop PMD-zakken 
 

De aankoop van PMD-zakken werd geregeld via een marktbevraging samen met MIWA. Deze 
opdracht liep ten einde en moest dus verlengd worden. 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. Gezien de 
omschakeling naar P+MD zal ook moeten gekozen worden voor een iets andere zak wat betreft dikte 
en opdruk. Het bestek werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 27 maart 2019. 
 
Voor de basisofferte en de verplichte variante waren 2 inschrijvingen, Dimensio Verpakkingen en 
Powerpack. Gezien de beide inschrijvers voor de basisofferte al meer dan 50% recyclaat opgegeven 
hebben (voorwaarde van de verplichte variante) en gezien de hogere percentages recyclaat bij de 
verplichte variante wordt beslist om te kiezen voor de verplichte variante. Uit de vergelijking van de 
verschillende criteria in het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) blijkt dat de producten van 
Powerpack meer voldoen aan de eisen van het bestek dan de producten van Dimensio Verpakkingen. 
Dit geldt zowel voor de basisofferte als voor de verplichte variante. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het verslag van nazicht goed en gunt de opdracht met de 
verplichte variante aan Powerpack NV. 
 
 

3. Overeenkomst Fost Plus 
 

De overeenkomst met Fost Plus liep af op 31/12/2018. De eerste onderhandelingen met FP werden 
reeds opgestart in de zomervakantie van 2018. De erkenning van FP werd pas eind december 
goedgekeurd waardoor de onderhandelingen over de overeenkomst pas later konden afgerond 
worden. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 6 jaar waardoor de bepalingen van een 
nieuwe erkenning direct kunnen meegenomen worden bij de onderhandelingen en dat die 
onderhandelingen veel sneller kunnen afgehandeld worden. 
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In de nieuwe overeenkomst (meegestuurd in bijlage) staan de vergoedingen die FP zal betalen aan 
Ibogem vermeld voor de verschillende fracties en bijhorende toegelaten inzamelwijzen. De 
overeenkomst werd ook nagekeken door Interafval, vanuit de werkgroep “Verpakkingen”. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt de overeenkomst goed. 

 
 

4. Procedure zonnepanelen 
 

Het bestek werd bekend gemaakt en de offertes moesten binnen zijn tegen 20 mei. Er heeft geen 
enkele firma ingeschreven. Het bestek werd nadien nog naar enkele bedrijven doorgestuurd en er 
werd met leveranciers contact genomen. Voorlopig nog steeds zonder resultaat. Indien er de 
volgende dagen geen inschrijvingen binnenkomen zal het bestek als openbare procedure 
gepubliceerd worden. 

 
5. Aanwerving diensthoofd recyclageparken 

 
 

6. Opstart opmaak beleidsplan 
 
Bij de start van een nieuwe bestuursperiode moet een beleidsplan met financiële meerjarenplanning 
worden opgemaakt voor de periode 2019-2024. De doelstellingen die Ibogem wil realiseren moeten 
kaderen in de visie van de gemeentelijke bestuursakkoorden. Om dit te realiseren is er dan ook 
overleg nodig met de gemeenten. Het overleg kan best georganiseerd worden als een overleg met de 
schepenen van leefmilieu, milieudiensten en leden van de raad van bestuur. Eventueel kunnen ook 
de communicatiediensten van de gemeenten betrokken worden.  
Er wordt voorgesteld om in de zomervakantie een overleg te organiseren met de betrokken actoren. 
Er zal eerst gestart worden met werkgroepen waarin een aantal thema’s kunnen besproken worden. 
Finaal zal er gekozen worden voor een aantal strategische doelstellingen. Deze doelstellingen zullen 
dan nadien verder uitgewerkt worden en gekoppeld worden aan een financiële planning.  
 
 

7. Varia 
 
 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


