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Infovergadering
Met de start van de nieuwe legislatuur willen we graag alle gemeenteraadsleden uitgebreid informeren over de werking en uitdagingen van Imog. Daarom nodigen we u uit op de infovergadering op 27 maart 2019 om 19u in het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen, Warande 9, 8501
Heule. Vanaf 18u30 is er ontvangst, de toelichting start om 19u. Er is vrijblijvend de mogelijkheid
voor een bedrijfsbezoek en we sluiten af om 20u met een netwerkreceptie. Graag tot dan.

Recyclagepark Academy
Imog heeft haar recyclageparkwachtersteam uitgebreid met een poule van werkkrachten die
tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden op de recyclageparken, bijvoorbeeld tijdens weekends,
vakantieperiodes en brugdagen, of om ziektes op te vangen, het ganse jaar door. Deze personen krijgen op voorhand een doorgedreven training en kunnen op afroep worden ingeschakeld.
Omdat de recyclageparkwachters uit deze poule een volwaardige plaats vervullen bij de Imog
medewerkers, werden ze in het nieuwe organigram ondergebracht onder de pijler ‘inzameling’.
Omdat Imog kwalitatieve ondersteuning wil bieden op de recyclageparken krijgt elke toekomstige hulpparkwachter een opleiding bestaande uit verschillende modules en stagedagen. De opleiding is
door Imog-medewerkers ontwikkeld en wordt door eigen medewerkers
gegeven. Tijdens die modules komen onderstaande items aan bod:
• Kennis, vaardigheden en attitudes verwerven om op een effectieve
en efficiënte manier met afval om te gaan.
• Voldoen aan de vormingseisen voor een functionele loopbaan bij de
overheid.
• Bewust worden van de ecologische en de economische impact van
een duurzaam afvalbeheer.
• Wat zijn de verschillende afvalsoorten die aangeboden kunnen worden in het recyclagepark? • Op de hoogte blijven van de evoluties
inzake wetgeving, problematiek en verwerking van afval.
• Hoe kan je op een goede manier informatie verzamelen bij bezoekers
van een recyclagepark?
Ook voor nieuwe parkwachters in de gemeente is het interessant deze korte opleiding te volgen.
Zo is men onmiddellijk mee met de geldende sorteerregels, de wetgeving, duurzaam afvalbeheer, veiligheidsaspecten,....
Imog organiseert een intensieve opleiding met 3 theoretische modules. Enkel module 1 is onbezoldigd. Voor modules 2 en 3 is een vergoeding voorzien als je erin slaagt de opleiding succesvol af te ronden. Om onmiddellijk al wat praktische ervaring op te doen, worden eveneens
4 stagemomenten ingelast op de intergemeentelijke recyclageparken van Deerlijk, Wielsbeke,
Beveren-Leie en Waregem en de 2 Imog-parken (Harelbeke en Moen) telkens op een zaterdagnamiddag.De nieuwe opleidingsreeks start op 1 april 2019.
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Bestuurswissel
Imog werd opgericht op 09/09/1969 door onze gemeenten-vennoten voor een geïntegreerde
aanpak van het huishoudelijk afval. Wij werken voor 11 gemeenten : Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem,
goed voor 236.000 inwoners. Door samen te werken kan schaalgrootte worden bekomen in
investeringen en kennis: niet iedere gemeente hoeft een verbrandingsinstallatie te bouwen of
een stortplaats uit te baten. Imog is dus een organisatie met alle aandelen voor de volle 100% in
handen van onze 11 gemeenten-vennoten.
De intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die maandelijks
wordt samengeroepen. Er is 1 mandaat per gemeente, aangevuld met 1 mandaat per 30.000
inwoners. Er zijn eveneens mandaten met raadgevende stem pro rata 1 mandaatjaar per gemeente, aangevuld met 1 mandaatjaar per 30.000 inwoners. De Raad van Bestuur telt zo 18
mandatarissen (15 uit de gemeentelijk meerderheden +3 uit de oppositie). De Raad van Bestuur
komt maandelijks bijeen behalve in augustus en telt dus 11 vergaderingen. Voor de leden van
onze Raad van Bestuur is er een code van deugdelijk bestuur opgemaakt met duidelijke afspraken en toelichting rond de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 en de installatie van de gemeenteraden in
januari 2019 werd op 19 maart 2019 een nieuwe Raad van Bestuur bij Imog geïnstalleerd. De
leden van de Raad van Bestuur kiezen uit hun leden een voorzitter en 2 ondervoorzitters.
Op de Raad van Bestuur, die telkens doorgaat op de 3° dinsdag van de maand, worden de belangrijkste beleidsbeslissingen genomen door de vertegenwoordigers van de gemeenten. Concreet bereiden de Imog-medewerkers alle dossiers voor en stellen deze op de Raad van Bestuur
voor: de grote investeringen, beleidsbeslissingen, … Dit alles binnen een duidelijke visie, missie
en strategie, binnen een goedgekeurde meerjarenbegroting en volgende de doelstellingen van
de hogere overheid.
Leden van de raad van bestuur:
Willy Demeulemeester
Erik Vandereecken
Carl De Donder		
Tijs Naert		
David Vandekerckhove
Bert Herrewyn		
Ruth Vandenberghe
Kelly Detavernier		
Kristof Callens		
Jean-Paul Algoet		
Conny Seynaeve		
Maria Polfliet		
Rik Soens		
Magda Deprez		
Marc Doutreluigne

Anzegem
Avelgem
Deerlijk
Harelbeke
Harelbeke
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kruisem
Kuurne
Spiere-Helkijn
Waregem
Waregem
Wielsbeke
Zwevegem
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leden raadgevende stem:
Conny Rogie		
Patricia Deldaele		
Prudent Lanneau		

Avelgem
Spiere-Helkijn
Anzegem

voorzitter:
Rik Soens		

Waregem

Ondervoorzitter:
Carl De Donder		
Marc Doutreluigne

Deerlijk
Zwevegem

Controle netheid Glasbollen
Fost Plus laat door een Veritas de inzameling van hol glas via glasbollen periodiek controleren.
Er werden 131 glasbollen gecontroleerd op 115 glasbolsites. Hierna volgen enkele resultaten van 2018.
Imog heeft, ten opzichte van 2017, een verbeterd resultaat. Er werd slechts één afwijking geconstateerd op
de netheid van de sites en twee vervuilde glasbollen. Deze glasbollen hadden een E-score. De staat en de

vullingsgraad waren net zoals de voorbije jaren in orde.

