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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 07 november 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, A. Denert, E. Debaets en 
W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: K. Dierickx, 
 
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 03 oktober 2019 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Budget 2020 
 
Bij de budgetopmaak wordt rekening gehouden met de resultaten van de eerste maanden van het 
vorige boekjaar (2019 dus). De resultaten geven aan dat er bij sommige posten minder inkomsten 
zijn dan voorheen en dat de verwerkingsprijzen van bepaalde fracties blijven stijgen. Een aantal 
stromen zijn sterk onderhevig aan schommelingen op wereldniveau. Het sluiten van de grenzen van 
China voor import van afval of recycleerbare materialen krijgt voelbare gevolgen. Onder andere de 
lage prijzen voor papier en karton hebben een grote invloed op het budget. 
Voor de meeste posten wordt een indexering toegepast van 2%.  
Beslissing: de raad van bestuur keurt het budget goed om voor te leggen aan de algemene 
vergadering van 18 december 2019. 
 

 
3. Beleidsplan 2019-2024 

 
Na verschillende besprekingen met de raad van bestuur en insteek van de gemeenten werd het 
beleidsplan voor de periode 2019-2024 afgewerkt. In het plan worden strategische doelstellingen 
opgenomen onderverdeeld in 9 pijlers. De strategische doelstellingen werden verder uitgewerkt met 
concrete acties en afgetoetst met de financiële gevolgen. 
De uitwerking zelf van de verschillende doelstellingen zal in de loop van de legislatuur verder worden 
besproken met de raad van bestuur en de diverse actoren. 
Het beleidsplan zal steeds een dynamisch document blijven doorheen de bestuursperiode omdat een 
aantal externe parameters hun invloed zullen hebben. Het nieuw te verwachten uitvoeringsplan 
huishoudelijke afvalstoffen en Vlarema zullen ongetwijfeld een rol spelen in de toepassing van 
bepaalde doelstellingen. 
 
Het volledige plan werd meegestuurd in bijlage en wordt in grote lijnen verder overlopen. Een aantal 
kleine tekstaanpassingen zullen worden doorgevoerd. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het beleidsplan goed om voor te leggen aan de algemene 
vergadering van 18 december 2019. 
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4. Bestek verwerking steenpuin recyclageparken 

 
De inzameling en verwerking van het steenpuin van de recyclageparken zat onder een contract voor 
Ibogem en MIWA, samen  onderhandeld indertijd door de private partner Indaver. De bestaande 
overeenkomsten worden stopgezet en er wordt een nieuwe marktbevraging georganiseerd. Om het 
volumevoordeel te kunnen laten spelen wordt er gekeken naar samenwerking met de omliggende 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op basis van de lopende overeenkomsten is enkel 
MIWA bereid om samen de markt te verkennen. Ibogem treedt op als aankoopcentrale.  
Er werd een bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) waarin naast de prijs ook een aantal 
kwaliteitscriteria worden opgenomen. Het contract heeft een relatief korte (2 jaar) duur om te 
kunnen inspelen op de evoluerende marktprijzen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 
 

5. Bestek verwerving ferroschroot recyclageparken 

  
De inzameling en verwerking van metaalschroot van de recyclageparken zat onder een contract voor 
Ibogem en MIWA, samen  onderhandeld indertijd door de private partner Indaver. De bestaande 
overeenkomsten worden stopgezet en er wordt een nieuwe marktbevraging georganiseerd. Om het 
volumevoordeel te kunnen laten spelen wordt er gekeken naar samenwerking met de omliggende 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op basis van de lopende overeenkomsten is enkel 
MIWA bereid om samen de markt te verkennen. Ibogem treedt op als aankoopcentrale.  
Er werd een bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) waarin naast de prijs ook een aantal 
kwaliteitscriteria worden opgenomen. Voorheen werd alle metaalschroot samen ingezameld. Om 
echter nog beter te kunnen recycleren wordt gekozen voor een apart inzamelrecipiënt voor het ferro 
en non-ferro. De beide soorten containers zullen op de gratis zone staan. De vergoeding voor ferro is 
hoger dan de vergoeding voor non-ferro. Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 

  
6. Bestek verwerking non-ferroschroot recyclageparken 

 
Non-ferroschroot werd voorheen samen ingezameld met het ferroschroot. Op basis van 
bovenstaande argumenten bij de inzameling van ferroschroot wordt nu een apart bestek gemaakt 
voor de inzameling van non-ferro. De principes blijven hetzelfde, MIWA doet eveneens mee aan deze 
marktverkenning. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 
 

7. Bestek ophaling grofvuil 
 
Er werd een nieuw bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). Voortaan zullen alle fracties moeten 
gewogen worden zodat Ibogem een duidelijk overzicht heeft over de gewichten per fractie en per 
aansluitpunt. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
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8. Tarieven NP+evenementen 

 
Naast het particulier afval zamelt Ibogem ook niet-particulier (NP) afval in. Onder NP zijn er 
verschillende categorieën.  
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de voorgestelde tarieven. 
 
 

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


