
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 02 april 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, J. De Wael, R. Hiel, E. Debaets en 
W. Beeldens 
 
Verontschuldigd:  
 
Omwille van de maatregelen voor covid-19 wordt deze vergadering, met akkoord van de 
bestuurders, digitaal gehouden.  
 

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 05 maart 2020 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
 

2. Jaarverslag en jaarrekening 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur en het Handboek Vennootschappen maakt Ibogem een 
jaarverslag en jaarrekening. De raad van bestuur moet hiervan verslag uitbrengen aan de algemene 
vergadering. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de beide rapporten. 
De toelichting van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 zal gebeuren op basis van de 
meegestuurde presentatie en de bundel van het jaarverslag+jaarrekening.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en legt deze voor aan 
de algemene vergadering van 05 mei. 
 
 

3. Bestek aanstelling commissaris-revisor 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 moet elk intergemeentelijk 
samenwerkingsverband een commissaris-revisor aanstellen. De opdracht mag maximaal 3 jaar duren. 
De overeenkomst met de huidige revisor is ten einde zodat een nieuwe marktbevraging moet 
georganiseerd worden. Er werd een bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage).  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 
 

4. Brief gemeente Beveren afvalinzameling tijdens Covid-19 
 
De gemeente Beveren had een brief gestuurd, gericht aan de directeur, met de vraag om de 
afvalinzameling te intensifiëren met de covid-19 situatie. Ibogem heeft geantwoord dat alle aandacht 
uitgaat naar de bestendiging van de normale frequenties en dat gehoopt wordt dat de ophaler geen 
rondes moet annuleren. Verder wordt benadrukt dat alleen dringende zaken voorrang krijgen. De 
brief en het antwoord werden meegestuurd in bijlage. Gezien de geplande heropening van de parken 



 

 

 

is de brief ook minder van belang of zonder voorwerp geworden. De raad van bestuur bespreekt dit 
dan ook niet verder. 

 
 

5. Uitrol diftar 
 
De aanvraag voor subsidie is ingediend bij OVAM. Het dossier moet nog goedgekeurd worden door 
de minister van Leefmilieu. 

 
 

6. Bedrukking herbruikbare bekers 
 
Om 4 slogans te kiezen als opdruk voor de bekers werd een wedstrijd georganiseerd. De inzendingen 
werden overgemaakt aan de bestuurders met de vraag om een top 4 aan te duiden. De slogans met 
de meeste stemmen zullen weerhouden worden. 
 
 

7. Varia 
 

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


