
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 04 juni 2020 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; R. 
Heirwegh, D. Tielens, E. Smet, L. Van Dooren, Kitty Schelfhout, E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: Caroline Vermeulen (met volmacht), G. Weyns (met volmacht), R. Hiel, A. Denert 
 

 
1. Aanduiden lasthebber VERKO 

 
Op 09 juni om 18u zou VERKO zijn algemene jaarvergadering houden. Ibogem is aandeelhouder bij 
VERKO en wordt gevraagd een lasthebber aan te duiden. Vandaag werd vanuit VERKO gemeld dat de 
vergadering wordt verplaatst naar 02 september. 
 
Beslissing: Jens De Wael wordt aangeduid als lasthebber met als vervanger Wim Beeldens. 
 

2. Aanwerving polyvalent medewerker facility. 
 

3. Aanstelling tijdelijk projectmedewerker  
 

4. Covid -19  
 
Op de parken werd sinds deze week overgeschakeld op het nieuwe systeem met deels afspraken en 
deels vrije bezoeken. De voorbije dagen en ook deze week waren er in Verrebroek en Rupelmonde 
maximaal 130 bezoekers per dag. Het gemiddeld aantal bezoeken op afspraak ligt voor die parken 
rond de 120 bezoekers per dag, dat is gemiddeld 17 bezoekers per uur. Deze morgen was het op alle 
parken aanschuiven aan de poort met lange wachtrijen als gevolg. Cijfers tonen aan dat de bezoekers 
van vandaag wel meermaals gekomen zijn met een afspraak. Omwille van de maatregelen tegen 
covid-19 werd door de parkwachters zelf beslist om af en toe de toegang te blokkeren. Gezien de 
algemene exitstrategie rest de vraag in hoeverre Ibogem deze maatregelen en beperkingen nog 
verder moet blijven toepassen. Asbestinzameling blijft verboden tot 23 juni gezien het verbod op 
verkoop van maskers aan particulieren. 
 
Van Renewi werd een mail ontvangen voor aanpassing van de verwerkingsprijzen naar € 100/ton. Nu 
betalen we € 56/ton. Na onderhandelen door IDM/MIWA/Ibogem werd een akkoord bereikt over 
een tarief tot september van €78/ton. De prijs van de recyclage zou anders 10% duurder geweest zijn 
dan verbranding (met warmterecuperatie). Ook voor andere fracties zijn er geruchten over 
aanpassing van de prijzen als gevolg van Covid-19. 
 

5. Scholenproject Fost Plus  
 
In het beleidsplan 2019-2024 is onder doelstelling 6.4 de informatieverstrekking naar scholen 
opgenomen. In samenwerking met Fost Plus kan in de scholen zelf een infomoment voorzien worden 
over een duurzaam afval- en materialenbeleid. In het budget is hiervoor € 10.000 per jaar voorzien. 
De totale meerkost (dus bovenop het budget dat Fost Plus ter beschikking stelt) bedraagt € 



 

 

 

11.674,62, indien alle sessies worden ingenomen. De terugbetaling van Fost Plus is gedaald ten 
opzichte van vroeger. 
Met dit aanbod wordt het bereik van het aantal leerlingen opgetrokken van 5% naar 16%. 
De vaste partner van Fost Plus, Good Planet, zal de infomomenten organiseren. De aanvragen 
worden verwerkt bij Ibogem. 
Groeperingen die een bezoek willen brengen aan Ibogem, kunnen dit nog steeds aanvragen. Een 
eigen medewerker zal dan een rondleiding geven. 
 
 
 

Uitbreiding 2020-2021 

minstens 
(FP + 
Ibogem) quotum FP extra 1 totaal 1 

kleuters 25,33 31 9 40 

lager 40,67 14 36 50 

middelbaar 12,00 8 12 20 

     Budget 
    

 

€/workshop   extra 1 totaal 1 

extra Viesvuilland FP (tarief FP) 84,86   9 763,74 

extra LABO FP (tarief FP) 193,08   36 6950,88 

extra Das Proper FP (tarief FP niet zeker) 235   12 2820 

transport 20 
 

57 1140 

   

TOTAAL 11674,62 
 

     Beslissing:  de raad van bestuur is akkoord met het voorstel om de scholenwerking anders te 
organiseren volgens het voorgesteld plan. 
 

6. Afvalkrant 
 
In de week van 15 juni zal een nieuwe afvalkrant verdeeld worden aan huis. In deze editie staat 
vooral de inzameling van restafval in de kijker. Het restafvalcijfer per inwoner was voor Ibogem niet 
goed waardoor sensibilisering nodig is. De verschillende projecten worden toegelicht in de 
afvalkrant.  
 

7. Varia 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


