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Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 
 
 
Zitting van 18 december 2019, 19.00u 
 
 
Aanwezigheidslijst 
 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen op deze buitengewone algemene vergadering die werd 
samengeroepen overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Dit artikel bepaalt dat in deze buitengewone algemene Vergadering de te ontwikkelen activiteiten en 
de te volgen strategie voor het volgend boekjaar dienen te worden besproken, gelinkt aan een door 
de raad van bestuur opgesteld budget. 
 
Namens IBOGEM zijn de volgende leden aanwezig: de heer Roger Heirwegh, voorzitter; de heer Wim 
Beeldens, algemeen directeur. 
 
Agenda: 
 

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 27 juni 2019. 
3. Budget en tarieven 2020. 
4. Beleidsplan 2019-2024. 
5. Varia. 

 
 
Samenstelling van het bureau 
 
Worden op voorstel van de voorzitter unaniem aangesteld als stemopnemers:  
 

- Mevrouw Heidi Werrens 
- De heer Bruno Byl 

 
Wordt aangesteld als secretaris: 
 

- De heer Wim Beeldens 
 
 
Installatie leden Buitengewone Algemene Vergadering 
 
Aanwezig: 

- mevrouw Heidi Werrens, gemandateerd in de gemeenteraad van Beveren in zitting 
van 26 november 2019 om de agendapunten goed te keuren. 

- de heer Bruno Byl, gemandateerd in de gemeenteraad van Zwijndrecht in zitting van 
21 november 2019 om de agendapunten goed te keuren. 
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Verontschuldigd: 
 

- Mevrouw Catherine Hermans, gemandateerd in de gemeenteraad van Kruibeke in 
zitting van 26 november 2019 om de agendapunten goed te keuren. 

- Isvag 
- MIWA 
- Verko 
- de heer Erik Broeckx, raadslid van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu & 

Veiligheid, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 20 november 
2019 om de agendapunten goed te keuren.  

 
 
Aanwezige stemmen:  36.622 op 46.152 of 79% 

 
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 27 juni 2019 
 
Het verslag van de vergadering van 27 juni 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Bespreking en goedkeuring budget en tarieven 2020 
 
Het budget wordt toegelicht aan de hand van de doorgestuurde documenten aan alle leden. Het 
budget werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 07/11/2019. 
De bespreking van het budget wordt gehouden aan de hand van de tabellen met de verschillende 
activiteiten van IBOGEM. Het budget voor de exploitatie is gebaseerd op de beschikbare cijfers tot juni 
2019 en op de tarieven voor 2020. De bijdrage wordt voor 2020 vastgesteld op € 63,5/inwoner. Het 
resultaat voor het boekjaar 2020 wordt geraamd op € 17.488,38. 
Het budget en de tarieven worden goedgekeurd. 
 
Bespreking en goedkeuring beleidsplan 2020 
 
Het beleidsplan voor de periode 2019-2024 werd opgemaakt in overleg met de gemeenten en bestaat 
uit 9 pijlers. Voor elke pijler worden een aantal doelstellingen uitgewerkt. De uitrol van de 
diftarinzameling voor restafval en de aanpassingen aan het park van Rupelmonde vormen de 
belangrijkste uitdagingen van de nieuwe legislatuur. 
Het beleidsplan wordt goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
Secretaris       Voorzitter 
 

 
 

 


