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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 03 oktober 2019 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; G. 
Weyns, J. Dewael, D. Tielens, E. Smet, L. Van Dooren, R. Hiel, C. Vermeulen, E. Debaets en W. 
Beeldens 
 
Verontschuldigd: K. Dierickx; A. Denert,  
 
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 28 augustus 2019 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Bestek textielinzameling 
 
De overeenkomst met de huidige verwerver loopt normaal af op 31/12/2019. Deze overeenkomst 
kan in principe nog één jaar verlengd worden, maar de opdrachtnemer ziet daar van af. Er moet dus 
een nieuwe marktbevraging georganiseerd worden. 
 
Het bestek is grotendeels gebaseerd op de voorwaarden van het bestek van de vorige opdracht. Om 
echter voldoende garanties te hebben over de correcte verwerking en afzet van het ingezamelde 
textiel, zijn een aantal gunningcriteria over de kwaliteit van de dienstverlening opgenomen.  
Voor het perceel van de parken blijft de clausule opgenomen dat Ibogem indien nodig een aantal 
goederen uit de containers kan halen voor het aanbod in de eigen kringwinkels. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 
 

3. Bestek verwerving papier en karton Fost Plus 

  
De verwerking van het ingezamelde papier en karton van de inzameling aan huis en op de parken 
werd in het verleden uitgevoerd onder de contracten onderhandeld door Indaver met Stora Enso. 
Gezien het uittreden van Indaver en de aanpassing van de statuten organiseert Ibogem zelf de 
marktbevragingen voor de verwerking van de ingezamelde stromen.  
De verwerking van papier en karton is ook een aangelegenheid van Fost Plus. Zij staan in voor het 
grootste deel van de kosten en van de verwerking. Om het volumevoordeel te laten spelen doet Fost 
Plus in opdracht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een grote marktbevraging. Dit 
werd ook recent toegepast voor de verwerking van het pmd. 
Fost Plus heeft een (type)bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) waarbij 1 perceel van Ibogem 
is. De voorwaarden van het bestek zijn voor iedereen gelijk, individuele aanpassingen op maat van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn niet opportuun. Na het binnenkrijgen van de 
offertes wordt er een gunningcomité opgericht om alle offertes te bekijken en te vergelijken. Ibogem 
wordt hier ook op uitgenodigd. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
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4. Bestek groenonderhoud sites Ibogem 
De overeenkomst voor het groenonderhoud op de verschillende sites van Ibogem loopt af op 
31/12/2019. Er wordt een nieuwe marktbevraging georganiseerd. Het bestek van de vorige oproep 
kan overgenomen worden. Gezien het overlaten van de site groencompostering aan Indaver wordt 
dit perceel in het nieuwe bestek (meegestuurd in bijlage) niet meer opgenomen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

 
5. Bestek aankoop herbruikbare bekers 

 
Ibogem wil verder inzetten op het gebruik van herbruikbare bekers. Gezien steeds meer 
organisatoren van evenementen gebruik willen maken van de bekers van Ibogem, wordt het 
moeilijker om iedereen te kunnen voorzien van voldoende aantallen. Bovendien verdwijnen er na elk 
evenement enkele bekers of zijn er bekers te veel beschadigd om nog verder te kunnen gebruiken 
(vorming van onreinheden in de krassen die niet meer hygiënisch zijn, scheuren,… ). Om de voorraad 
uit te breiden is een bijkomende aankoop van 10.000 bekers een minimum. De aangekochte 
wasstraat zal eveneens voor een stimulans zorgen om nog meer bekers te gebruiken. Er werd een 
bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) voor de aankoop van 10.000 bekers met opdruk. 

Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 

6. Vastleggen bevoegdheden raad van bestuur 
 
Het decreet lokaal bestuur voorziet geen delegatie van bevoegdheden meer door de raad van 
bestuur. In de praktijk is dit dan ook niet werkbaar. De overheid werkt aan een reparatiedecreet 
waar nog niet van geweten is wanneer dit in voege zal treden.  
Via de vennootschapswetgeving kunnen wij wel een aantal bevoegdheden delegeren vanuit de raad 
van bestuur via een document van bijzondere lastgeving. Het document zal geregistreerd worden 
door een notaris. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het document goed. 
 
 

7. Aanstelling diensthoofd recyclageparken 
 
 

8. Aanduiden lasthebber VERKO 
 
VERKO houdt een buitengewone algemene vergadering op maandag 14 oktober 2019 om 18u00 in 
de kantoren in Dendermonde. Als aandeelhouder wordt aan Ibogem gevraagd om een lasthebber 
aan te duiden voor deze vergadering. 

Alex Garcia wordt aangeduid als lasthebber. Als plaatsvervanger wordt directeur Wim Beeldens 
aangeduid. 
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9. Aankoop wasstraat herbruikbare bekers 
 
Ibogem leent steeds meer herbruikbare bekers uit aan organisatoren van evenementen. De bekers 
worden tijdens het evenement afgewassen in klassieke spoelbakken met borstels. De borstels maken 
krassen in de beker waardoor na verloop van tijd de bekers niet meer proper te krijgen zijn. Bij 
grotere afname van bekers komen deze ook meestal niet volledig proper of droog terug. Alvorens de 
bekers te kunnen opbergen moeten ze eerst gewassen worden. Met een klassieke vaatwasser is dit 
tijdrovend en weinig duurzaam.  
Momenteel worden er wasstraten verhuurd voor evenementen. Een wasstraat bestaat uit een 
vaatwasser voor horecagebruik, aangevuld met tafels voor het plaatsen van de natte en droge 
bekers.  
Om de organisatoren te stimuleren om nog meer herbruikbare bekers te gebruiken moet er ook een 
stimulans zijn om ze gemakkelijk proper te maken. Ibogem zal zelf een wasstraat aankopen die ter 
beschikking kan gesteld worden aan de gebruikers, mits opvolging van bepaalde afspraken. De 
afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een reglement dat zal voorgelegd worden aan de raad 
van bestuur.  
Er werden prijzen gevraagd bij verschillende leveranciers en verschillende modellen of combinaties 
van wasstraten werden bekeken. Omdat de wasstraat op terreinen zal gebruikt worden die niet altijd 
even toegankelijk zijn en waar meestal geen directe aansluiting is van het waterleidingnet, moet de 
dimensionering van de straat voldoende zijn en moeten een aantal randtoestellen voorzien worden. 
Dit is onder meer het geval voor een onthardings- en drukverhogingsapparaat.  
Om de bekers gemakkelijk te kunnen transporteren, op te bergen maar ook snel af te wassen, wordt 
gekozen voor aankoop van een aantal passende waskorven. Een wasbeurt voor 150 bekers duurt 10 
minuten. 
 
De beste voorwaarden voor een volledige wasstraat zijn van Rhima België. De prijs voor de totale 
wasstraat komt op € 16.106,75. Hierin zit ook een bedrag vervat voor de eerste montage. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de aankoop van de wasstraat bij Rhima. 
 
 

10. Pensioenaanvraag parkwachter 
 

 
11. Beleidsplan 2019-2024 

 
Op 28 augustus en 23 september werd het beleidsplan voor de nieuwe legislatuur besproken waarna 
het verder werd uitgewerkt. Het laatste ontwerp werd meegestuurd aan de raad van bestuur. De 
pijlers met betrekking tot de recyclageparken, communicatie en samenwerking werden verder 
uitgewerkt. De raad van bestuur is akkoord met het voorgelegde ontwerp dat verder zal uitgewerkt 
worden om voor te leggen aan de raad van bestuur van 07 november. 
Steven Vervaet vraagt om een extra pijler te voorzien waarin de nodige aandacht aan ecodesign en 
afvalpreventie ten laste van de producenten wordt gevraagd. 
 
 

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


