
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 03 september 2020 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter A. Garcia, ondervoorzitter; R. 
Heirwegh; D. Tielens; E. Smet; L. Van Dooren; K. Schelfhout; C. Vermeulen; G. Weyns;  A. Denert, E. 
Debaets en W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd: R. Hiel 
 
 
 

1. Examenverrichtingen medewerker Kringwinkel 
 
 

2. Diftar rest 
 

De communicatie voor de opstart van diftar restafval in Kruibeke is uitgestuurd. Hierbij enkele cijfers 
van de eerste vaststellingen en data tot op vandaag 16u. 
 
PARTICULIEREN 

- 6733 ASP aangeschreven 

o 60% per brief (verstuurd op 26/08/2020) 

o 40% per mail (verstuurd op 28/08/2020) 

- Keuze volume REST-container doorgegeven 

o 1218 via account op Mijn Ibogem (18%) 

o 98 via invulstrookje op de brief 1,5 %) 

 per post 

 via bezoek aan balie 

- Registraties via Mijn Ibogem (1218) 

o Slot 

 Geen slot 896 (74%) 

 Wel slot 323 (26%) 

 160 plaatsing door Ibogem  

 163 zelf plaatsen 

o Volumes 

 125 x 240L (10%) 

 777 x 120 L (64%) 

 316 x 40 L (26%) 

o Voorgestelde volumes 

 1-2 = 40L / 3-5 = 120L / 6+ = 240L 

 Behoud voorgesteld volume: 716 (59%) 

NIET-PARTICULEREN 
- 1073 brieven verstuurd naar lijst ondernemers (lijst ontvangen van gemeente – niet 

uptodate) 

 



 

 

 

3. Restafval parken 
 
Sinds 2019 mag er volgens een aanpassing van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen onder 
bepaalde voorwaarden restafval aanvaard worden op de recyclageparken. Gezien er in de 
zomermaanden juli en augustus vanaf 2020 geen wekelijkse ophalingen meer aangeboden werden, 
konden burgers hun restafvalzakken naar het park van Melsele brengen. Voor de totale periode 
werden volgende gewichten ingezameld: 

 
Beveren:   1.205kg 
Kruibeke:   140kg 
Zwijndrecht:   1.040kg 

 
Totaal   2.385kg 

 
Volgens de OVAM weegt een restafvalzak gemiddeld 7,5 kg. In totaal werden dan vermoedelijk 318 
zakken gebracht. 
 

4. Contract Lammertyn 
 
In de lopende overeenkomst met Lammertyn werd een vaste prijs per lediging per restafvalcontainer 
voorzien. In het bestek werd ook opgenomen dat het aantal containers tijdens de looptijd van de 
overeenkomst kan wijzigen. Het tarief voor de lediging van de voornaamste particuliere containers is 
€ 3,72. Dit tarief werd voorgesteld omdat er weinig containers werden aangeboden en dit minder 
efficiënt was voor de inzamelronde. 
Met de omschakeling naar diftar is dit tarief uiteraard veel te hoog. Conform de wetgeving 
overheidsopdrachten werd met Lammertyn onderhandeld over nieuwe prijsafspraken voor het 
ledigen van alle containers. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de aangepaste voorwaarden. 
 

5. GFT ondergrondse containers Cortewallegebied Beveren 
 

Het college van Beveren heeft in zitting van 29/06 beslist dat Ibogem een oplossing moet zoeken 
voor de bewoners van enkele straten in het gebied Cortewalle die geen blijf weten met hun tuinafval. 
In enkele straten zijn grote kavels aanwezig met veel begroeiing. De gemeente Beveren heeft 
gekozen om die zone in te richten met ondergrondse sorteerstraten. Het is niet evident om nu een 
oplossing vanuit Ibogem aan te reiken die parallel met de sorteerstraten voor een efficiënt gebruik 
zorgt. Indien er een oplossing kan gevonden worden zal de gemeente Beveren voor de bijkomende 
kosten moeten instaan. 

Op 14 september is er een overleg gepland met de gemeente Beveren hierover. 

6. Aanpassing organogram 

Het bedrijf Ibogem heeft de laatste jaren een grote aanpassing gekend als klantgerichte en 
vraaggestuurde organisatie. Waar vroeger onder invloed van de private partner de afvalverwerking 
centraal stond, wordt de laatste jaren veel meer ingezet op het aanbieden van een dienstverlening 
op maat van de inwoners en de klanten. 
Dit vraagt binnen de organisatie flink wat aanpassingen en verloopt niet steeds even vlot.  
Ook de voortdurende veranderingen in de maatschappij met veel snellere en vluchtige communicatie 
hebben een grote invloed op de structuur en werking van een bedrijf. Ibogem probeert hier al enkele 



 

 

 

jaren op in te spelen met voortdurende aandacht voor aanpassing van de organisatiestructuur en het 
nastreven van een grotere flexibiliteit van de verschillende teams. 
Aanpassingen van de werking van de parken, invoer van diftar gft en binnenkort ook voor restafval, 
een modernere aanpak van de werking van de kringwinkel, automatisatie van de dataverwerking van 
de afvalophalingen, betrokkenheid van de inwoners via de sociale media….al deze projecten hebben 
een stevige verandering teweeggebracht in de vroegere werking van het bedrijf. Om al deze 
projecten vlot en kwaliteitsvol te kunnen realiseren, moeten we kunnen rekenen op een goed en 
dynamisch team. Dit vraagt ook meer competenties van de medewerkers. Het vinden en behouden 
van de juiste medewerkers is niet vanzelfsprekend. Een goed uitgebouwd en evenwichtig 
organogram is een noodzaak naast goede voorwaarden voor de medewerkers. Daarnaast blijft 
Ibogem nog steeds een bedrijf dat gehouden is aan de vennootschapswetgeving en handelsrecht wat 
de klassieke werking van een lokaal bestuur overstijgt. 
 
Het organogram van Ibogem moet verder aangepast worden om te kunnen blijven beantwoorden 
aan de eisen en trends.  
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de voorgestelde wijzigingen en de uitvoering ervan. 
Op 18 september wordt dit nog voorgelegd aan het HOC. 

 

7. Varia 

 
 
 
 

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


