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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 05 maart 2020 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; G. 
Weyns, D. Tielens, E. Smet, L. Van Dooren, A. Denert, C. Vermeulen, E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: J. De Wael, R. Hiel 
 
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 06 februari 2020 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Wegeniswerken ingang loods 
 
Reeds lange tijd is het wegoppervlak aan de ingang van de loods en de toegang tot de gratis zone in 
minder goede staat. Door het afbrokkelen van het asfalt ontstaan er meer en meer putten in de baan 
(de laatste weken plots sterk vermeerderd) en blijft er water achter op de baan. Het binnenrijden in 
de loods wordt meer en meer een smerige bedoening. Bladeren en water worden mee 
binnengereden, het wordt zelfs moeilijk om tussen de plassen door de voeten droog te houden na 
hevige regenval. 
In een poging om de werken zo lang mogelijk uit te stellen moet nu echter besloten worden om 
vervroegd een aantal aanpassingen te doen en een nieuwe asfaltlaag te voorzien. 
 
Door de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd aan een aantal lokale 
aannemingsbedrijven prijs gevraagd. 
 
De volgende 3 bedrijven hebben prijs opgegeven voor een totaalbedrag: 
 

Bedrijf Prijs (exclusief BTW) 

Van Moer Jerome € 14.140,50 

Arbo € 13.180,00 

V.M.B. € 11.786,60 

 
De werken zullen zoveel mogelijk op maandag worden uitgevoerd, bij het leggen van het asfalt zal er 
misschien een dag hinder zijn om de gratis zone te kunnen bereiken. Een oplossing zal bekeken 
worden tijdens de werkzaamheden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan VMB uit Verrebroek. 
 

3. Verslag van nazicht aanstellen ontwerper park Rupelmonde 
 
Voor de aanpassingen aan het park van Rupelmonde is een bestek opgemaakt voor het aanstellen 
van een ontwerper. Er waren 2 inschrijvingen. Bij onderzoek naar de offertes (verslag van nazicht 
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meegestuurd in bijlage) blijkt dat de beide inschrijvers voldoende ervaring hebben met vergelijkbare 
projecten. Bureau Partners geeft het laagste ereloonpercentage op.  
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan Bureau Partners uit Gent. 

 
 

4. Goedkeuring hervormd personeelsstatuut en arbeidsreglement 
 
In 2016 werd gestart met de voorbereidingen van de aanpassing van de personeelsstatuten en het 
arbeidsreglement. Er bestonden 4 verschillende documenten. Na overleg met de 
vakbondsorganisaties kwam er een herleiding naar nog slechts 2 documenten: 1 personeelsstatuut 
en 1 arbeidsreglement. De beide documenten werden nagekeken en samengebracht waar het kon. 
Het was niet de bedoeling om de inhoud van de documenten aan te passen, enkel waar gewijzigde 
wetgeving van toepassing was, kon een aanpassing doorgevoerd worden. Vanaf 01/01/2019 bestond 
er geen directiecomité meer en was vervanging van die verwijzingen door “raad van bestuur” 
noodzakelijk. Op 18 februari 2020 waren de vakbondsdelegaties akkoord met de voorgestelde 
documenten. Later zullen de artikels op inhoud worden nagekeken. Onder andere de 
aanwervingsprocedures en functieprofielen zijn aan herziening toe. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het personeelsstatuut en het arbeidsreglement goed. 
 

 
5. Pand station Zwijndrecht 

 
Ibogem is al langer op zoek naar een geschikt pand om in te richten als kringwinkel of 
popupkringwinkel. Het pand moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Momenteel staat 
het station van Zwijndrecht te koop. De NMBS heeft de verkoopprocedure opgestart en de biedingen 
moeten binnen zijn tegen 01 april.  
Het pand biedt vele mogelijkheden. Op het gelijkvloers kan de winkel worden ingericht. De 
bovenverdiepingen kunnen worden ingericht als wooneenheid. Het gebouw zelf is verouderd en 
vraagt flink wat herstellingswerken. Bovendien moeten ook de energienormen worden gehaald. Het 
dak moet geïsoleerd worden en een aantal ramen moet nog voorzien worden van 
hoogrendementsglas. Om die reden zou een beperkt bod kunnen overwogen worden.  
 
Beslissing: Caroline Vermeulen, Steven Vervaet en Roger Heirwegh leggen dit voor aan hun 
respectievelijke colleges. 
 

6. Beëindiging arbeidsovereenkomst Georges Menten wegens pensioen 
 

 
7. Opstart uitrol diftar restafval 

 

Bestek aankoop rolcontainers: In het beleidsplan 2019-2024 heeft Ibogem opgenomen om de 

inzameling van restafval te organiseren op basis van het gewichtsdiftarprincipe. Alle aansluitpunten 

zullen voorzien worden van een rolcontainer met chip. Voor de aankoop van de containers is een 

bestek opgemaakt.  Het uitzetten van de containers wordt door Ibogem zelf gedaan. De containers 

moeten vervaardigd zijn uit 100% gerecycleerde kunststoffen. Ibogem zal een subsidieaanvraag 

indienen bij OVAM.  
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Op de raad van bestuur van 06/02 werd beslist om de uitrol van de diftar voor restafval te starten in 

Kruibeke. Eind 2020 zullen de containers daarvoor worden uitgezet.  

Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

8. Bedrukking herbruikbare bekers 
 
In de zoektocht naar gepaste slogans om op de herbruikbare bekers te zetten is er een wedstrijd 
gelanceerd op de sociale media. Tot 01 april kunnen suggesties worden ingezonden. De 4 beste 
slogans zullen dan weerhouden worden op de raad van bestuur van 02 april. De keuze voor 4 
verschillende bedrukkingen geeft een meerkost van € 325 exclusief BTW voor 10.000 bekers. 
 

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


