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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 05 december 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, A. Denert, E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: K. Dierickx, C. Vermeulen 
 
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 07 november 2019 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Bestek aankoop afzetcontainers 
 
Het bestek voor de aankoop van een aantal afzetcontainers voor de recyclageparken werd 
goedgekeurd door OVAM zonder aanpassingen. OVAM heeft beslist dat de aankoop in aanmerking 
komt voor subsidies voor maximaal 50% van het aankoopbedrag. Het bestek mag nu gelanceerd 
worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met publicatie van het bestek. 

 
3. Verslag van nazicht offertes groenonderhoud 

 
Voor het uitvoeren van het groenonderhoud werd een bestek gepubliceerd. De offertes moesten 
ingediend zijn op 14 november. Volgens het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) kan de 
opdracht gegund worden aan de firma Van Wolvelaer uit Rupelmonde. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan Van Wolvelaer. 
 
 

4. Reglement duurzaam evenement 
 
In het beleidsplan 2019-2024 geeft Ibogem bijzondere aandacht aan het organiseren van duurzame 
evenementen en wil de organisatoren daarbij ondersteunen. De vernieuwde wetgeving over het 
gebruik van éénmalige verpakkingen dwingt de organisatoren ook tot gebruik van duurzame 
materialen. Ibogem stelt herbruikbare bekers en een wasstraat ter beschikking. Om het gebruik 
hiervan te regelen en duidelijke afspraken te maken werd een reglement en informatiepakket 
opgemaakt. Bij het reglement werd ook een aangepaste tarieflijst voorgelegd. Ook het gebruik van 
de reeds beschikbare afvaleilanden wordt verder beschreven. Uitleningen kunnen starten na 
goedkeuring van het reglement.  
Ibogem heeft niet de intentie voor het ondersteunen van zeer grote evenementen waarbij enorm 
veel bekers of meerdere wasstraten tegelijkertijd beschikbaar moeten zijn. Ibogem wil vooral een 
stimulans creëren naar de verschillende partners om duurzame evenementen in te richten.  
Omwille van een aantal terechte bemerkingen en vragen op de informatiesessie met OVAM zal 
Ibogem samen met de organisatoren na enkele maanden de vernieuwde werking evalueren en waar 
nodig bijsturen. 



 

 

 2 

Binnenkort worden ook 10.000 nieuwe herbruikbare bekers aangekocht. De keuze voor de 
bedrukking hierop zal bij de gunning besproken worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het reglement goed. 
 
 

5. Aanwerving parkwachters 

 

  
6. Aanduiden lasthebber VERKO 

 
Op maandag 09 december is er een algemene vergadering van VERKO. Ibogem wordt gevraagd een 
lasthebber aan te duiden. 
Gezien een aantal andere vergaderingen is er geen afvaardiging mogelijk vanuit Ibogem en zal 
Ibogem zich verontschuldigen. 
 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


