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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van woensdag 28 augustus 2019 – 19.00 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; T. Bresseleers, ondervoorzitter; G. 
Weyns, A. Garcia, J. Dewael, D. Tielens, E. Smet, L. Van Dooren, R. Hiel,E. Goddaert, E. Debaets en W. 
Beeldens 
 
Verontschuldigd: K. Dierickx; A. Denert, C. Vermeulen, A. Konings 
 
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 11 juni 2019 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Overeenkomst Indaver –Ibogem groencompostering 
 
Als gevolg van de uittreding van Indaver uit de vennootschap van Ibogem op 31/08/2019 moest er 
ook een oplossing gevonden worden voor de gezamenlijke uitbating van de groencompostering in 
Kallo. Het uitbaten van een dergelijke installatie is voor Ibogem geen kernactiviteit gezien het 
beperkt eigen aangebracht volume. Ibogem had dan ook te kennen  gegeven aan Indaver dat zij de 
activiteit konden overnemen. Voor de overname van het terrein en de opstallen werd een aparte 
overeenkomst opgemaakt. Indaver neemt ook de activiteiten zelf over van Ibogem zodat er een 
continuïteit is voor de klanten en leveranciers. Voor het recht van deze overname wordt ook een 
overeenkomst opgemaakt. Voor de overname van zowel de site, activiteit en activa is Indaver aan 
Ibogem een bepaald bedrag verschuldigd. Ibogem daarentegen is aan Indaver een bepaald bedrag 
verschuldigd als scheidingsaandeel, los van het terugbetalen van het oorspronkelijk geplaatst 
kapitaal. Beide partijen maken hiervoor de nodige vorderingen op. De 3 overeenkomsten werden 
meegestuurd in bijlage. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de 3 overeenkomsten. 
 
 

3. Stopzetten overeenkomst Komosie 
 
Als gevolg van de fusie tussen de organisaties Komosie en SST (naar Herw!n) kan Ibogem zich niet 
meer terug vinden in de cultuur, waarden, bestuurlijke vormgeving en leiderschapsstijl van de 
nieuwe organisatie. Al jaren zien we als lid zowel binnen Komosie als bij SST een verschuiving van 
accenten en visie. Gezien Ibogem niet ressorteert onder de sociale economie maar de kringwinkel 
uitbaat binnen het kader van de vennootschap (CVBA), geeft dit nog meer dan ooit een verschil in 
benadering van het oorspronkelijke doel van hergebruik. 
Het stopzetten van het lidmaatschap heeft voor Ibogem geen nadelige effecten. Het gebruik van de 
software van het vroegere Komosie wordt opgevangen door een alternatief pakket, waar ook vele 
andere winkels gebruik van maken. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de stopzetting van het lidmaatschap. 
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4. Verslag van nazicht plaatsing zonnepanelen 

 
Voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van loods als voeding voor de 
energieopslagcontainer werd een bestek gepubliceerd. Bij de eerste oproep waren geen kandidaten. 
Bij een tweede oproep was er 1 inschrijver. De inschrijver kan de panelen plaatsen op het dak van de 
loods, waar eerder door de stabiliteitsstudie van VEB negatief advies hierover was gegeven. De 
inschrijver zal een constructie van liggers plaatsen op het dak waardoor de stabiliteit gegarandeerd 
wordt. Volgens het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) kan de opdracht gegund worden aan 
de firma Kryptonite. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan de firma Kryptonite voor een bedrag van € 
49.900 exclusief BTW. 
 

 
5. Aanstelling interne preventiemedewerker 

 
 

6. Pensioen medewerker recyclageparken 
 
 

7. Ondergrondse sorteerstraten Beveren: gft-inzameling en tarieven 
 
De ondergrondse sorteerstraten in het gebied Cortewalle in Beveren zijn in gebruik sinds 
01/05/2019. Naast de opstartproblemen zijn er een aantal klachten binnen gekomen bij Ibogem en 
het college van Beveren over het aanleveren van gft. De melders stellen dat de opening van de 
gftcontainer te klein is voor het deponeren van hun grote hoeveelheden tuinafval. Er zijn in die buurt 
een aantal woningen met een zeer grote tuin. Bij de keuze van het systeem van de ondergrondse 
sorteerstraten is hier niet voldoende rekening mee gehouden. Momenteel wordt onderzocht met de 
gemeente Beveren wat de mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen. Het plaatsen van een 
bijkomende container voor groot volume zou een oplossing kunnen zijn. De gebruikers daarvan 
moeten wel meer betalen dan het tarief van op de recyclageparken voor deze extra dienstverlening. 
Niet Ibogem maar de gemeente Beveren zal de eventuele meerkosten ten laste moeten nemen. 
 
Het college van Beveren heeft ook gevraagd om het startbedrag voor de diftarrekening van € 50 te 
verminderen omdat bepaalde mensen dit niet zouden kunnen betalen. Voor de burgers die gekend 
zijn op basis van hun sociale achtergrond is er reeds een regeling op basis van lijsten van het OCMW. 
Het bedrag voor iedereen verminderen geeft veel extra werk voor de opvolging van de betalingen bij 
Ibogem. Het bedrag van € 50 moet ook maar 1 keer betaald worden. Nadien kan elke burger 
bijbetalen volgens het eigen verbruik en volgens de eigen financiële mogelijkheden. Vanuit de andere 
gemeenten is hierover nog geen vraag gekomen en het systeem moet in principe voor alle 
gemeenten van het werkingsgebied hetzelfde blijven. 
 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om het tarief op € 50 te houden. 

 
 

8. Aanpassing procedure verwerking gevonden fietsen 
 
Voor de overname van de gevonden fietsen van de gemeente Beveren wordt een andere regeling 
uitgewerkt. De fietsen worden verzameld door de technische dienst en op zeer regelmatige basis 
naar Ibogem gebracht. Ibogem zal de fietsen op een website van de federale overheid plaatsen om 
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de mogelijke eigenaars trachten te zoeken. Na het registreren start een periode van 3 maanden 
waarbinnen Ibogem de fietsen moet bewaren. Na deze periode wordt Ibogem eigenaar van de 
fietsen. De procedure zal verder uitgewerkt worden tussen Ibogem-Beveren-PZ Wano. 
Met Kruibeke wordt een vergelijkbaar systeem besproken. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de gewijzigde procedure. 

 
 

9. Bestek aankoop afzetcontainers parken (2020) 
 
Een aantal containers van de parken zijn aan (dringende) vervanging toe. Voor 2019 werd er geen 
vervanging voorzien waardoor er in 2020 meerdere containers moeten vervangen worden. Er werd 
een bestek (meegestuurd in bijlage) opgemaakt voor de aankoop van 3 perscontainers en 7 open 
afzetcontainers. Het bestek zal overgemaakt worden aan OVAM voor het verkrijgen van subsidies. 
Indien OVAM akkoord is kan het lastenboek pas gepubliceerd worden. De aankoop zelf zal pas in 
2020 plaatsvinden. 
 

Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed 

 
10. Popup Waar Anders 

 
Het succes van de popupkringwinkels doet besluiten dat deze formule aanslaat en kan verder gezet 
worden. De verhuurder van de locatie in Beveren wil echter dat we verhuizen naar een aanpalend 
pand. Het pand is iets groter en de huurprijs zou € 650 bedragen. De vraag komt echter vrij kort voor 
de geplande opening. Er zal met de verhuurder een afspraak gemaakt worden om tot een onderling 
akkoord te komen voor een goed moment van verhuizing zodat we nu onder de oude voorwaarden 
op 03/09 kunnen openen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met deze regeling. 
 
 

11. Doelstellingen beleidsplan 
 
In het eerste jaar van de nieuwe legislatuur moet er een beleidsplan met meerjarenplanning worden 
opgemaakt. In discussiegroepen worden een aantal stellingen besproken en wordt bekeken welke 
mogelijke doelstellingen en met welke prioriteiten deze kunnen weerhouden worden.  
De gekozen actiepunten zullen verder uitgewerkt worden met operationele doelstellingen en 
gekoppeld worden aan financiële toets. 
Eind september volgt een nieuwe bespreking met de raad van bestuur. 
 
 

12. Varia 
 
 

 Geen varia 
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Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


