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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 06 februari 2020 – 17.30 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: C. Vermeulen 
 
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 09 januari 2020 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Verslag van nazicht verwerking steenpuin recyclageparken 
 
Voor de inzameling en verwerking van het steenpuin van de recyclageparken werd een bestek 
opgemaakt voor een nieuwe overeenkomst voor een looptijd van 2 jaar. Het bestek werd door 
Ibogem opgemaakt als aankoopcentrale voor MIWA en Ibogem. Volgens het verslag van nazicht 
(meegestuurd in bijlage) is de beste inschrijving van Stoop Projects uit Beveren. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan de firma Stoop Projects volgens de 
vaststellingen van het verslag van nazicht. 
 
 

3. Verslag van nazicht verwerking ferro recyclageparken 
 

Voor de inzameling en verwerking van het ferromateriaal van de recyclageparken werd een bestek 
opgemaakt voor een nieuwe overeenkomst voor een looptijd van 2 jaar. Het bestek werd door 
Ibogem opgemaakt als aankoopcentrale voor MIWA en Ibogem. Volgens het verslag van nazicht 
(meegestuurd in bijlage) is de beste inschrijving van Hendrickx uit Lier. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan de firma Hendrickx volgens de vaststellingen 
van het verslag van nazicht. 

 
 

4. Verslag van nazicht verwerking non-ferro recyclageparken 
 
 
Voor de inzameling en verwerking van het non-ferromateriaal van de recyclageparken werd een 
bestek opgemaakt voor een nieuwe overeenkomst voor een looptijd van 2 jaar. Het bestek werd 
door Ibogem opgemaakt als aankoopcentrale voor MIWA en Ibogem. Volgens het verslag van nazicht 
(meegestuurd in bijlage) is de beste inschrijving van Stoop Projects uit Beveren. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan de firma Stoop Projects volgens de 
vaststellingen van het verslag van nazicht. 
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5. Aankoop dienstwagen 
 
Het dienstvoertuig Citroën Berlingo is 15 jaar oud en aan dringende vervanging toe. Hiervoor was 
reeds budget voorzien in 2019 doch er werd met succes nog een jaar langer mee gereden en het 
budget werd verschoven naar 2020. Momenteel moet de aandrijfriem vervangen worden, kosten die 
niet meer verantwoord zijn voor een voertuig van die leeftijd en staat. 
 
Als overheid wil Ibogem een voertuig aanschaffen dat een zeer lage CO2-uitstoot heeft en 
aangedreven wordt door een elektrische motor of hybridemotoren.  
Het voertuig wordt gebruikt voor dienstverplaatsingen naar de parken, vergaderingen, leveren van 
afvalzakken, transport van kleine containers of kratten,… 
 
Met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werden na bezoek aan het autosalon 
verschillende merken en types bekeken. Na een selectie op basis van de functionaliteiten en de CO2-
uitstoot werd prijsgevraagd voor verschillende merken en modellen.  
 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om de Mitsubishi Outlander aan te kopen 
 

6. Bedrukking herbruikbare bekers 
 
Ibogem zal binnenkort 10.000 herbruikbare bekers aankopen. De bekers moeten voorzien worden 
van een opdruk. De leden van de raad van bestuur bespreken diverse mogelijkheden en er worden 
verschillende visies naar voor gebracht. Het is duidelijk dat niet iedereen kiest voor een zelfde opdruk 
en een keuze moeilijk wordt. Dominique Tielens stelt voor om een wedstrijd te organiseren bij de 
inwoners om een opdruk voor te stellen. Na het binnenkomen van de inzendingen zal ook daar weer 
het zelfde probleem zich stellen dat uit een grote lijst een keuze zal moeten gemaakt worden waarbij 
niet ieders visie in vervat zal zitten. Alex Garcia stelt voor om meerdere slogans te hanteren. Dat lost 
zowel de problematiek van de keuze op en biedt nog het voordeel dat de gebruikers bij het drinken  
uit verschillende bekers nog wat extra conversatie over de bekers kunnen hebben. 
Er zal onderzocht worden wat de meerprijs is voor verschillende opdrukken. De volgende raad van 
bestuur wordt hier op teruggekomen. 
 

7. Opstart uitrol diftar restafval 
 
In het beleidsplan 2019-2024 werd vastgelegd om gewichtsdiftar voor restafval in te voeren in het 
volledige werkingsgebied. Om de overgang vlot te laten verlopen en de uitrol zo efficiënt mogelijk te 
kunnen organiseren werd beslist om te werken in verschillende fases. Voor de aankoop van de 
rolcontainers wordt een subsidiedossier aangelegd. De afhandeling van dergelijk dossier vraagt 
enkele maanden tijd vooraleer de eerste containers kunnen geleverd worden. Om die reden moet er 
nu al snel een keuze gemaakt worden over de toekenning van de fases. 
Ibogem werkt met 4 verschillende ophaalrondes. Inzake communicatie en duidelijkheid voor de 
ophaler zou een fasering volgens die ophaalrondes een meerwaarde zijn. Om de opstart geleidelijk te 
maken werd voorgesteld om het eerste jaar een kleiner aantal aansluitpunten op te nemen. Gezien 
Kruibeke het minste aansluitpunten heeft (ca 7.500) wordt voorgesteld om te starten met de uitrol 
van diftar vanaf 01/01/2021 in Kruibeke. Kruibeke heeft voorlopig ook de grootste afwijking voor het 
restafvalcijfer ten opzichte van de norm. Het invoeren van gewichtsdiftar geeft een bewezen daling 
van het restafval per inwoner. 
Voor de volgende fases is er nog geen eensgezindheid. Zwijndrecht zou graag als 3de aan de beurt 
komen, Beveren zou liefst de 2 ophaalrondes samen houden om de communicatie eenvoudig te 
houden. 
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Beslissing: de raad van bestuur beslist om te starten met Kruibeke en de beslissing over de andere 
fases verder te bespreken op de volgende raden van bestuur. 
 
 
 

8. Stockagekosten goederen kringwinkel 
 
Bij aankoop van grote goederen in de kringwinkel kunnen de klanten vragen om die tijdelijk in 
bewaring te houden tot er transport kan geregeld worden. Deze bewaring is gratis. In de praktijk is 
het zo dat na verloop van tijd de klanten (meermaals) moeten gebeld worden om hun goederen te 
komen ophalen. Deze goederen nemen plaats in beslag en het beheer of de afvoer ervan vragen 
onnodig extra werk en tijd.  
Andere kringwinkels werken met een systeem van betaling voor het bijhouden van goederen. 
Ibogem kiest voor een systeem van 7 dagen gratis en dan per dag en afhankelijk van het soort 
product een stijgend bedrag. De tabel werd meegestuurd in bijlage. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de eenheidsprijzen die onmiddellijk van kracht 
worden. 
 
 

9. Bedrijfsovereenkomst 2019-2020 
 
Voor de bedrijfsovereenkomst 2019-2020 hebben de vakbondsorganisaties eind 2018 een aantal 
voorstellen geformuleerd: 
 

- Verder uitbouwen tweede pensioenpijler voor de contractuelen met 1% per jaar.  
- Ecocheques uitkeren tot het wettelijk toelaatbare belastingvrije maximumbedrag 
- Verhogen verloning voor prestaties geleverd op zaterdag 
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
- Fietsvergoedingen. 

 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om geen nieuwe voorstellen op te nemen in de 
bedrijfsovereenkomst. 
 

10. Inzameling bloempotjes en plantentrays 
 

Sinds de invoering van p+md mogen ook bloempotjes en plantentrays in de blauwe zak gestoken 
worden. Omwille van de mogelijkheid tot inzameling aan huis wil Fost Plus de inzameling op de 
parken niet verder financieren. Op de parken van Ibogem worden harde plastics al apart ingezameld, 
bloempotjes kunnen ook hierbij afgeleverd worden. Gezien de burger de mogelijkheid heeft om de 
bloempotjes in de blauwe zak te steken of ze bij de harde plastics op het park te doen, is een aparte 
inzameling niet meer nodig. Bij de verwerking komen deze stromen automatisch in hetzelfde proces 
terecht. 
 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om vanaf 01 maart op de parken geen aparte inzameling van 
bloempotjes en plantentrays meer te organiseren. 

 
 

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


