
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 04 maart 2021 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; R. 
Heirwegh; D. Tielens; E. Smet; L. Van Dooren; G. Weyns; C. Vermeulen; K. Schelfhout A. Denert; R. 
Hiel; E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd:  
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Extra aanbod restafval diftar 
 
Op de vorige vergadering van de raad van bestuur werden een aantal mogelijkheden besproken. 
Momenteel zijn er geen nieuwe meldingen of aanvragen gekend over een tijdelijk verhoogd aanbod 
van restafval bij inwoners van Kruibeke. Het probleem zal zich in de toekomst echter wel stellen en 
een mogelijk structurele oplossing is aan te raden. Gezien geen zakken meer in het straatbeeld 
gewenst zijn als gevolg van de keuze voor inzameling met rolcontainers, is het geen optie om te 
werken met speciale zakken die bij de containers mogen aangeboden worden.  
Het enige en beste alternatief is te werken met speciale zakken die kunnen aangeboden worden op 
het recyclagepark. Omdat er normaal geen zakken aanvaard worden op de parken moet ook hier een 
gepaste regeling voor worden uitgewerkt. De raad van bestuur beslist dat extra restafval kan 
aangeboden worden onder de volgende voorwaarden: 
 

- Aankoop van speciale zakken bij Ibogem of bij de gemeenten 
- Aanbieden van zakken kan enkel op afspraak via het secretariaat en enkel op het park in 

Melsele (gezien omgevingsvergunning) 
- De prijs per zak bedraagt €2,25 
- Het aanbod is éénmalig en als gevolg van grote werkzaamheden 
- Het aanbod wordt gewogen op de weegbrug van Ibogem 

 
2. Grofvuil recyclageparken 

 
Het aanbod van grofvuil op de parken is nog steeds hoog ondanks een aantal sensibiliserende 
maatregelen. Een sorteeranalyse van OVAM bij grofvuil op de parken toont aan dat een hoger tarief 
leidt tot een beter sorteergedrag. Bij Ibogem is het tarief voor grofvuil € 125/ton, gelegen tussen de 
vork van OVAM maar vrij laag ten opzichte van andere parken. Een eerste voorstel van aanpassing 
van tarief werd niet weerhouden. De reële kost voor de verwerking van verschillende stromen blijft 
echter stijgen en het tarief voor de niet-recycleerbare fracties is sinds 2015 niet meer aangepast. Ook 
het tarief voor niet-particulieren is al enkele jaren niet meer aangepast. Een indexering van de 
tarieven zou in de toekomst beter zijn omdat ook de verwerkingstarieven de index volgen. Voor een 
aantal stromen moet bekeken worden of er eerst een sprong moet gemaakt worden om het huidige 
tarief op een aanvaardbaar niveau te brengen om de dekkingsgraad te verhogen. 
Alle tarieven van het park zullen in kaart gebracht worden in relatie tot de verwerkingstarieven en op 
basis hiervan zal een voorstel worden uitgewerkt om te agenderen op de algemene vergadering van 
december. 
 



 

 

 

Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met het principe van een jaarlijkse indexering. Later op het 
jaar wordt een voorstel met concrete tarieven uitgewerkt. 
 

3. Huishoudelijk reglement recyclageparken 
 

Het huishoudelijk reglement van de parken is al van toepassing van in 2008. Met het verscherpt 
toezicht op het aanleveren van grofvuil worden er ook meer inbreuken vastgesteld. De parkwachters 
ontdekken regelmatig dat er zakken in de container gegooid zijn of dat klanten de zaken bij andere 
fracties gooien. In de meeste gevallen kan de dader geïdentificeerd worden. In het reglement is 
echter niks opgenomen om kosten door te rekenen aan de daders. Om zowel de sorteerkost als de 
juiste verwerkingskost te kunnen recupereren wordt aan het reglement toegevoegd (meegestuurd in 
bijlage) dat bij vaststelling van de feiten en kennis van de dader, de kosten zullen worden 
doorgerekend. De aanpassing geeft de parkwachters meer armslag bij het toezicht houden op het 
park en de burgers op een juiste manier te laten sorteren. Het is ook een blijk  van waardering en 
respect vanuit het bestuur voor hun dagelijkse inzet. 
Verder worden nog een aantal aanpassingen omwille van gewijzigde wetgeving doorgevoerd in het 
reglement. Een algemene aanpassing van het reglement kan later bekeken worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het huishoudelijk reglement goed. 
 

4. Deelname groepsaanbesteding hospitalisatieverzekering 

De GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst) heeft in 2017 een groepsaanbesteding gelanceerd 
voor de hospitalisatieverzekering van de deelnemende openbare besturen. Ibogem had daar ook op 
ingeschreven. Het contract werd toen gegund aan AG-Insurance. De overeenkomst loopt af op 
31/12/2021. GSD-V wil in 2021 opnieuw een marktbevraging organiseren voor de deelnemende 
besturen. Voor 31 maart moet ingeschreven worden. De aanbesteding zal rond de zomervakantie 
gebeuren. 

Beslissing: de raad van bestuur beslist om in te tekenen op de groepsaanbesteding. 

5. Waar Anders 

Het contract voor het gebruik van een winkelpand in Warande Beveren was afgelopen. Ceusters 
Immo had een voorstel gedaan voor een nieuwe overeenkomst met verhoging van het huurgeld naar 
€ 850/maand en een bijdrage in de service-en promotiekosten. De laatst vermelde kosten betekenen 
een meerkost van € 12.000 per jaar. Ibogem heeft een tegenvoorstel gedaan waar Ceusters Immo 
dan nog een laatste tegenzet heeft gedaan. De nieuwe overeenkomst loopt voor 6 maanden, de 
huurprijs bedraagt € 850/maand, de nutsvoorzieningen zijn ten laste van Ibogem en er moeten geen 
service-en promotiekosten betaald worden. Gezien de looptijd van 6 maanden zal Ibogem de winkel 
ook openen in juli en augustus. 

Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de nieuwe werkwijze en overeenkomst. 

6. Varia 

 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 



 

 

 

Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


