
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 06 mei 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; E. 
Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: R. Hiel 
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Bestek inzameling groenafval parken 
 
Het groenafval van de recyclageparken van Ibogem wordt verwerkt op de site van de 
groencompostering van Indaver in Kallo. De overeenkomst loopt af op 31/12/2021. Indaver zal ook 
de activiteiten voor het composteren daar stopzetten. Voor de verwerking van het groenafval moet 
een nieuwe marktbevraging gelanceerd worden. De aanbesteding zal gebeuren door Ibogem voor 
MIWA en Ibogem samen. MIWA doet de marktbevraging voor de verwerking van hout waarvan de 
overeenkomst ook eind dit jaar afloopt. Het bestek (meegestuurd in bijlage) bevat enkel een 
prijsopgave voor de verwerking. Het transport zal door de intergemeentelijke 
samenwerkingverbanden zelf gedaan worden.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

2. Verslag van nazicht aankoop compostbakken IDM/Ibogem 
 
Voor de aankoop van compostbakken werd door IDM een gezamenlijk bestek opgemaakt. Uit het 
verslag van nazicht van IDM (meegestuurd in bijlage) blijkt dat er maar 1 inschrijver was. De 
inschrijver is bovendien de huidige leverancier. De kwaliteit is dezelfde, in het verleden waren hier 
geen opmerkingen over. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met het voorstel tot gunning aan ECOO BV. 
 
 

3. Overeenkomst Valumat Kringwinkelcentra 
 
Sinds 01/01/2021 is de producentenverantwoordelijkheid van toepassing voor de inzameling van 
matrassen. De producenten en verkopers moeten instaan voor de terugname en verwerking van 
oude matrassen. Voor de inzameling op de recyclageparken was er al een overeenkomst. Naar 
analogie heeft de OVAM ook een verplichte overeenkomst tussen Valumat en de Kringwinkelcentra 
opgelegd. Het opzet blijft om zoveel mogelijk hergebruik te stimuleren. In de 
standaardovereenkomst (meegestuurd in bijlage) worden de modaliteiten vastgelegd. Naast 
registratie van de binnengebrachte matrassen moeten ook alle verkochte matrassen genoteerd 
worden. Hiervoor zal dan jaarlijks een vergoeding voor worden uitbetaald aan Ibogem.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt de overeenkomst met Valumat goed. 
 



 

 

 

4. Recyclagepark Rupelmonde 
 
Voor de aanpassingen aan het park van Rupelmonde moet nog een beslissing genomen worden over 
de bestemming van de huidige gratis zone. Ibogem heeft dit stuk van het terrein in principe niet 
meer nodig en zou dit kunnen verkopen aan de aanpalende bewoners als achtergrond. De gemeente 
Kruibeke wil echter bekijken om deze zone als parkeerruimte in te richten gezien er op de site van de 
Carrefour nieuwe wooneenheden komen en in de straat werken worden uitgevoerd waardoor er 
misschien parkeerplaatsen te kort zullen zijn. De gemeente zou dan jaarlijks een vergoeding betalen 
aan Ibogem voor het gebruiksrecht van dit stuk. 
 
Binnenkort worden een commissie en bewonersmoment georganiseerd vanuit Kruibeke, eens die 
voorbij zijn kan het bestek gepubliceerd worden en kan de omgevingsvergunningsaanvraag 
ingediend worden. 

 
5. Regiovorming 

 
De beslissing van de Vlaamse Regering over de regiovorming wordt momenteel uitgewerkt in 
wetteksten. Als gevolg van de regiovorming zal ook het decreet Lokaal Bestuur een aantal 
aanpassingen krijgen. Ondertussen heeft het weinig zin om juridische stappen te zetten tegen de 
beslissing omdat er nog geen wetteksten gepubliceerd zijn. Ook vanuit Interafval/VVSG wordt 
gewacht op de definitieve wetteksten. OVAM zal geen reactie geven. 
Vanuit Ibogem zal er een brief geschreven worden aan de voogdijminister Zuhal Demir om aandacht 
te vragen voor de gevolgen van de beslissing van Vlaamse Regering. Een kopie zal worden 
overgemaakt aan minister Bart Somers. 

 
6. Varia 

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


