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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 09 januari 2020 – 17.00 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; G. 
Weyns, J. De Wael, 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 05 december 2019 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
Kasper Dierickx heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad van Beveren en zal vervangen worden 
door Kitty Schelfhout. Haar benoeming zal gebeuren op een eerstvolgende algemene vergadering. 
 
 

2. Verslag van nazicht textielinzameling 
 
De overeenkomst met de huidige verwerver eindigde normaal af op 31/12/2019.  
Voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst werd een bestek gepubliceerd. Voor de beide 
percelen waren er meerdere inschrijvers. Gezien de aanhoudende juridische geschillen bij de 
gunningen voor verwerving van textiel werd extern juridisch advies ingewonnen. Uit het 
gunningverslag (meegestuurd in bijlage) blijkt dat de huidige verwerver niet voldoet aan de 
selectiecriteria van het bestek en dus niet verder kan weerhouden worden voor vergelijk. 
 
De kwaliteit van de beide andere inschrijvers is evenwaardig. Beiden hebben in het verleden reeds 
textiel ingezameld met containers voor Ibogem en dat is telkens vlot verlopen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht voor het perceel van het openbaar domein aan 
Curitas en voor de parken aan VICT. 
 
 

3. Verslag van nazicht ophaling grofvuil aan huis 
 

De aanbesteding voor de inzameling van het grofvuil aan huis werd niet samen gelanceerd met de 
inzameling van de andere stromen in 2018. Op dat moment was er nog geen zekerheid over de wijze 
van inzameling van grofvuil aan huis voor de nieuwe periode. Er werd een bestek gepubliceerd voor 
ingang vanaf het voorjaar van 2019.  
Er was slechts 1 inschrijving van de firma Lammertyn.net, de huidige ophaler. 
De inschrijver heeft dezelfde dienstverlening in het verleden steeds goed uitgevoerd. Op basis van de 
offerte is er dan ook geen reden om het dossier niet toe te wijzen. Het verslag van nazicht werd 
meegestuurd in bijlage. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan Lammertyn.net. 
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4. Bestek aanstellen ontwerper recyclagepark Rupelmonde 
 
De omgevingsvergunning van het recyclagepark van Rupelmonde loopt af op 02/03/2020. 
Momenteel wordt samen met de gemeente Kruibeke onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor 
aanpassingen van het bestaande park om in overeenstemming te zijn met de huidige verplichtingen 
van Vlarema en met de afspraken met de omwonenden.  
Voor het opmaken van de plannen en het samenstellen van een (bouw)dossier werd een bestek 
opgemaakt (meegestuurd in bijlage) voor het aanstellen van een ontwerper. De ontwerper krijgt de 
opdracht om te onderzoeken hoe op dezelfde oppervlakte een recyclagepark kan ingetekend 
worden. 
 
Bestek: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 
 

5. Bestek aankopen herbruikbare bekers 

 
Voor de aankoop van herbruikbare bekers werd een bestek opgemaakt. Het bestek werd ingediend 
bij OVAM voor subsidieaanvraag. Met brief van 12/12/2019 heeft OVAM bevestigd dat Ibogem in 
aanmerking komt voor ondersteuning en dat het bestek (zonder opmerkingen) mag gepubliceerd 
worden. 
 
 

6. Varia 
 

 Verslag van nazicht aankoop afzetcontainers: voor het bestek voor de aankoop van 3 
perscontainers en 7 afzetcontainers zijn 2 offertes binnen gekomen. De beste aanbieding is 
van Technicas. Van de beide inschrijvers heeft Ibogem al meerdere containers in gebruik en 
alle materialen worden goed bevonden. De prijs is bepalend voor de keuze van leverancier. 
De raad van bestuur is akkoord met de gunning aan Technicas en zal deze beslissing 
overmaken aan OVAM in kader van het subsidiedossier. 

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


