
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 05 november 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; E. Debaets en 
W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: A. Denert; R. Hiel 
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Budget 2021+ tarieven 
 
Bij de budgetopmaak wordt rekening gehouden met de resultaten van de eerste maanden van het 
vorige boekjaar (2020 dus). De resultaten geven aan dat er bij sommige posten minder inkomsten 
zijn dan voorheen en dat de verwerkingsprijzen van bepaalde fracties (harde kunststoffen) blijven 
stijgen. Een aantal stromen zijn sterk onderhevig aan schommelingen op wereldniveau. Onder 
andere de lage prijzen voor textiel en papier/karton blijven een invloed hebben op het budget. Voor 
de meeste posten wordt een indexering toegepast van 2%. De loonkosten op zich zijn lager dan de 
voorbije jaren. De te verwachten inkomsten zijn berekend op basis van de geindexeerde tarieven 
(tabellen meegestuurd in bijlage). De inkomsten van particulier afval worden integraal doorgestort 
naar de gemeenten en vormen een nul-saldo in de boekhouding van Ibogem. 
Zoals afgesproken met de gemeenten wordt de bijdrage jaarlijks geïndexeerd met 2% gezien de 
meeste uitgaven van Ibogem dezelfde trend volgen. De bijdrage voor 2021 komt neer op € 
64,77/inwoner. Covid-19 en alle maatregelen errond zorgen echter voor een stijging van de uitgaven 
maar vooral voor een daling van de inkomsten. Voor 2020 wordt het verlies geraamd op € 233.000 
minstens (tabel meegestuurd in bijlage). Een aantal van die kosten zijn verwerkt in de verschillende 
activiteiten maar dat zorgt dan nog voor een negatief resultaat. Aan de gemeenten werd voorgesteld 
om een tijdelijke bijdrage van € 1/inwoner toe te kennen als ondersteuning voor de gevolgen van de 
coronapandemie. Het voorziene resultaat bedraagt iets meer dan € 18.000 positief.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het budget goed om voor te leggen aan de algemene 
vergadering van 14 december 2020. 
 
 

2. Document interne privacy en policy 
 
Voor het gebruik en de verwerking van de persoonlijke gegevens van onze klanten en 
belanghebbenden moet gevolg gegeven worden aan de GDPR. Er werd hiervoor een interne nota 
opgemaakt die door alle medewerkers moet gevolgd worden. De nota is aangepast ten opzichte van 
het oorspronkelijke document in functie van de invoering van diftar restafval en gebruik van 
klantengegevens. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het document goed. 
 

3. Bestek aanpassing park Rupelmonde 
 



 

 

 

Het studiebureau heeft het lastenboek opgemaakt voor de aanpassingen van het park van 
Rupelmonde met bijhorende meetstaten en raming (alles meegestuurd in bijlage). Het dossier is 
opgebouwd uit 4 percelen volgens de richtlijnen van het subsidiebesluit van de Vlaamse Overheid. 
Het infiltratiebekken is behouden om het regenwater van de aanrijzone van het betalend gedeelte 
op te vangen en naar de aanpalende gracht te lozen. Ibogem wil hier een voorbeeldfunctie geven 
daar waar VMM eerder geadviseerd had om alle water af te voeren naar het openbaar rioleringsnet. 
Voor de loods van KGA wordt de huidige loods afgebroken en de draagstructuur gerecupereerd. De 
slagbomen en zuilen van het betalend gedeelte worden ook gerecupereerd. 
Het dossier zal worden voorgelegd aan OVAM voor aanvraag ondersteuning. In principe kan het 
bestek dan gepubliceerd worden in februari of maart volgend jaar. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

4. Ruling  
 
Ibogem is een vennootschap die de regels van de vennootschapswetgeving moet volgen. Normaal 
valt Ibogem onder het fiscaal stelsel van de vennootschapsbelasting. Intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden kunnen echter een ruling (voorafgaandelijke beslissing) aanvragen om te 
vallen onder de rechtspersonenbelasting. In 2016 werd een eerste ruling aangevraagd en verkregen. 
Voor 2021 moest een nieuwe ruling worden aangevraagd die terug geldig is voor 5 jaar. Ibogem heeft 
deze terug aangevraagd en ook verkregen bij brief van 20 oktober 2020. 
 

5. Regiovorming 
 
De Vlaamse regering legde recent de contouren vast om te komen tot een aantal afgebakende 
referentieregio’s in Vlaanderen. Bedoeling is dat alle toekomstige samenwerkingsverbanden, maar 
ook alle bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zich zouden conformeren aan de 
grenzen van die referentieregio’s. Deze zullen m.a.w. bepalen met welke gemeenten een lokaal 
bestuur nog kan samenwerken in de toekomst.  
In zijn conceptnota (meegestuurd in bijlage) geeft de Vlaamse regering te kennen dat ze deze af te 
bakenen regio’s wil hanteren in eigen sectorale wetgeving waar ze regionale 
samenwerkingsverbanden vastlegt (bijvoorbeeld de vervoerregio’s), maar ook dat ze van de lokale 
besturen verwacht dat ze hetzelfde doen voor de samenwerkingsverbanden die deze zelf hebben 
opgericht. Alle intercommunales zouden zich dus in principe moeten aanpassen aan de nieuwe 
referentieregio’s.  
De gouverneurs kregen de opdracht om het advies van de burgemeesters hierover te verzamelen en 
moeten dat voor het einde van het jaar bezorgen aan de Vlaamse regering. Het is uiteindelijk de 
Vlaamse regering die de regio’s zal afbakenen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft hierover 
een schrijven gericht aan de burgemeesters op 11 oktober. 
Om de burgemeesters en gemeenten te ondersteunen in het vormen van een advies aan de 
gouverneurs wil de raad van bestuur een aantal bezorgdheden uiten. In het regeerakkoord en de 
nota staat ook duidelijk dat de input van onderuit moet komen. Die rol wil Ibogem dan ook vervullen. 
Volgende bezorgdheden zullen worden overgemaakt:  
 

a. In de nota wordt beschreven dat de input van onderuit moet komen. Ibogem durft dan ook 
vragen dat vooraleer advies wordt gegeven er eerst overleg georganiseerd wordt met de 
sector en de verschillende actoren. Het akkoord stuurt ook aan op het verminderen van het 
aantal mandaten. Om het debat hierrond op een serene manier te kunnen voeren, moet de 
timing minstens met enkele maanden verlengd worden.  

  



 

 

 

b. De nota stuurt aan op regiovorming met welbepaalde geografische grenzen. Sinds jaren 
bestaan er samenwerkingsverbanden met andere grenzen. Door de jarenlange verankering 
en samenwerking van die gemeenten nu te splitsen, vallen bepaalde goed draaiende 
structuren weg wat op lokaal niveau een wijziging in de kwaliteit van de dienstverlening kan 
meebrengen. Zijn er (minimale) aanpassingen aan de geografisch vastgelegde regio’s 
mogelijk? 

  
c. In de nota wordt letterlijk gesproken van fuseren van samenwerkingsverbanden. Welke 

trajecten worden hierbij vooropgesteld en wat is de financiële impact voor de lokale 
besturen (gemeenten en samenwerkingsverbanden) om mogelijke fusies te realiseren? De 
expertise leert ons dat inkantelingen of fusies hoge kosten als gevolg hebben. Is dit al in kaart 
gebracht? In het akkoord staat vermeld dat er geen impact is op het personeel en de 
financiën van de Vlaamse Overheid. Voor de lokale besturen en de samenwerkingsverbanden 
zal dat wel het geval zijn. 

  
d. Meerdere samenwerkingsverbanden zijn statutair vennoot bij elkaar in functie van 

langdurige samenwerkingsovereenkomsten en financiële optimalisaties. Deze participaties 
overschrijden de grenzen van de referentieregio’s. Bij allignatie op die referentieregio’s moet 
onderzocht worden hoe die overeenkomsten eventueel moeten ontbonden worden. 
Afbakenen volgens de regio’s zal een hogere kost opleveren voor alle 
samenwerkingsverbanden. Ibogem, MIWA en IDM zijn nu vennoot bij VERKO. Stopzetten van 
die samenwerking betekent een enorme meerkost voor de 3 samenwerkingsverbanden. Zo 
zijn er tal van participaties aanwezig binnen Oost-Vlaanderen. Wordt dit voldoende in kaart 
gebracht en wordt hier rekening mee gehouden? 
 

e. Gezien de coronapandemie is het onmogelijk om besprekingen te organiseren over een 

dermate belangrijke materie met ingrijpende gevolgen. Gesprekken en debatten over dit 

thema kunnen absoluut niet efficiënt georganiseerd worden via digitale weg. Fysieke 

bijeenkomsten worden door dezelfde Vlaamse Regering ten stelligste afgeraden.  

Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met een schrijven aan de burgemeesters en colleges met 

de besproken bezorgdheden. 

6. Varia 

 
 

 
 
 

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


