Samenvatting Activiteitenverslag 2018
Bestuur
De Interne organisatie verloopt volgens het nieuwe decreet over het lokale bestuur (DLB). Dit decreet legt diverse
reglementeringen vast vanaf 01/01/2019. Voor Imog betekenen de aanpassingen:
• De uittreding van de provincie West-Vlaanderen (Algemene Vergadering 18 december 2018)
• Het terugbrengen van aantal raadsleden naar 15 (excl. 3 raadgevende bestuurders) en het stopzetten van het
directiecomité (Algemene Vergadering 18 december 2018)
• Het opmaken van een deontologische code volgens de Imog kernwaarden
• Imog had reeds een Code van goed bestuur voor de raadsleden
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 20.000 inwoners. De Raad van Bestuur telt zo 18
mandatarissen (15 uit de gemeentelijk meerderheden +3 uit de oppositie).

Imog Harelbeke
Vanaf eind 2015 werd gewerkt aan een warmtenet die projecten in de gemeenten Harelbeke en Kuurne verbindt met de
verbrandingsinstallatie van Imog. Via een netwerk van 15 kilometer buizen kan zo energie worden gebracht naar 700 woningen,
een 10-tal appartementsgebouwen en meerdere stadsgebouwen langs het traject. Op 1 maart 2018 werden de eerste negen
woningen en een appartementsblok aangesloten op de restwarmte van de verbrandingsinstallatie. Minister Tommelein,
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie opende samen met 65
aanwezigen officieel het warmtenet. Het warmtenet naar Kuurne en Harelbeke was in 2018 al goed voor 870.100 kWh
Om de toegankelijkheid van het sorteercentrum te verbeteren en ook een tweede toegangsweg te hebben voor de brandweer werd
er een weg aangelegd tussen IMOG en de Aquafin perceelgrens. Met deze weg wordt ook de vrije ruimte achter het
sorteercentrum ontsloten zodat de toekomstige warmtebuffer bereikbaar is.
Met een nieuw aangekochte chiplezer kunnen we nu bij aanvoer van dode gezelschapsdieren ook nagaan wie de eigenaar is van
het overleden gezelschapsdier en hen verwittigen dat hun dier terecht is.

Beheersplan Imog Moen
De Imog deponie te Zwevegem-Moen heeft een milieuvergunning tot 2031. De masterplannen opgemaakt naar aanleiding van de
hervergunning van de sites Zwevegem Moen (2011) en Harelbeke (2013) zijn uitgerold of volop in uitrol. Nu de eindfase van de
stortplaats in zicht komt, is er nood aan aanvulling van het masterplan Deze actualisering en aanvulling van het Masterplan en een
beheersplan werd opgemaakt door de extern stortplaatsdeskundige Tractebel Engineering, tegelijk ontwerper van het huidige
masterplan. Dit plan wordt met de bevoegde overheden naar haalbaarheid afgetoetst en er wordt een MER-rapport opgemaakt.

Nette regio
In 2018 werden 103 plaatsingen uitgevoerd met de camera. Er werden 67 overtredingen vastgelegd in een bestuurlijk verslag.
Tegelijk werd in het najaar een brede campagne opgezet onder de naam ‘deze glasbol ziet u, geen excuses voor vuil gedrag’.
In 2018 heeft Imog samen met Kortrijk en Harelbeke het proefproject met peukentegels afgerond. Vanuit het vuilnisbakken plan
werd het stadspark in Stasegem aangepakt, er wird een hondepoepcampagne gelanceerd, en sensibiliserende borden met
Mooimakers-Vrijwilligers geplaatst.
Imog is bijzonder fier op haar ‘Mooimakers’. Het aantal vrijwilligers die een glasbol of een stukje buurt claimen om dit proper te
houden stijgt jaar na jaar. Eind 2018 kon Imog rekenen op maar liefst 190 mooimakers buurt en 50 mooimakers glasbol. Imog
ondersteunt hen met materiaal, een terugkomdag en een kleine jaarlijkse vergoeding.

Fracties in de kijker
P+MD
Door de positieve resultaten van het proefproject in Waregem, rolde Imog op 1 juli 2018 als primeur in Vlaanderen de verruimde
sorteerregels uit naar alle 11 gemeenten. Harde plastic verpakkingen (zoals botervlootjes, yoghurtpotjes en schaaltjes),
metaalverpakkingen en drankkartons kunnen nu terecht in de blauwe P+MD-zak. Zachte plastic verpakkingen (zoals films, folies en
zakjes) kunnen in een extra transparante foliezak gestopt worden. Imog wil zo op termijn tot 8 kg bijkomend plastic
verpakkingsafval per inwoner per jaar uit de restafvalzak halen.
Versnelde afbouw asbestcementbeleid
In september 2018 stelde de Vlaamse regering een eenmalige financiële ondersteuning voor lokale besturen ter beschikking. Imog
bundelde tijdig de aanvragen. Op die manier kon in totaal € 317.958,30 naar de Imog-regio worden gehaald voor het asbest
afbouwbeleid. Imog diende daarnaast een aanvraag tot impulsproject in. Door de kostprijs van de inzameling aan huis te verlagen
naar € 30 all-in voor 1.000 kg, kon Imog de drempel tot deelname zo laag mogelijk houden. Dit impulsproject kon eind 2018 met
succes worden afgerond met een inzameling van 450 ton.
Textielinzameling
Imog organiseerde een bevraging voor toewijzing van textielinzameling. Imog gunde aan twee aanbieders voor de volledige regio.
Perceel 1: Hulpzorg met 95 standplaatsen en Perceel 2: De Kringloopwinkel met 79 standplaatsen, 1 keer per jaar huis-aanhuisophalen en inzameling op de recyclageparken De overeenkomst start op 01/03/2019, voor een periode van 5 jaar.

Tuinafvalbak
Eind 2018 kon Imog 18.708 klanten (+4,01%) noteren. Imog heeft twee extra diensten aan de tuinafvalbak toegevoegd. Sinds 1
januari 2018 is het voor TAB-klanten mogelijk om een bijkomende ophaalbeurten op afroep aan te vragen. De data en prijzen
hiervan worden vermeld op de keerzijde van de TAB-kalender. Daarnaast is het mogelijk om bij eenmalig veel groenafval een
composteerbare papieren zak aan te bieden naast de tuinafvalbak.

Diensten aan gemeenten
Als proeftuin zamelt Imog in 2019 in Waregem de verschillende afvalstromen in van Woonzorgcentrum De Meers: keukenafval,
niet-risicohoudend medisch afval, papierafval en restafval. Naast inzameling biedt Imog ook diensten aan gemeenten in het kader
van gladheidsbestrijding. Vier medewerkers van Imog staan tijdens de ijsmaanden dag en nacht paraat om indien nodig in de
vroegste uurtjes de fietspaden in Waregem ijs- en sneeuwvrij te maken.
Door de fusie van Kruishoutem en Zingem tot de gemeente Kruisem, vergroot de Imog regio.
huisvuilzakken werkt, maar met afvalbakken, zal daar een proefproject worden opgezet.

Gezien Zingem niet met

Interne diensten
Op 25 mei 2018 ging de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht en werden de regels omtrent het gebruik
van persoonsgegevens strenger. Binnen Imog streven we naar GDPR-compliancy en werd alles in het werk gesteld om de rechten
van het individu te respecteren.
De officiële ondersteuning voor onze huidige versie wordt stopgezet en er diende een upgrade te worden voorzien. In 2017 werd
het startsein gegeven voor het ERP-vernieuwingsproject. Om dit grootschalig project te realiseren werd een team samengesteld
zodat de aandachtspunten –die leven bij eenieder die betrokken is bij de administratieve processen- in dit traject mee kunnen
opgenomen worden.
Reeds 2 volle jaren wordt het fietsen gestimuleerd als woon-werkverkeer. Dankzij interne sensibilisering samen met buren Nerva
en stadsbestuur Harelbeke en de steun van het Pendelfonds is het aantal gefietste kilometers met 21 % gestegen is ten opzichte
van 2017. Samen hebben de collega’s het voorbije jaar 102.626 km bijeen gefietst.
Communicatie
Ondanks alle moderne technologieën gebruikt liefst 93,6 % van de regio-genoten nog de traditionele ophaalkalender op papier om
te weten wanneer ze hun vuilniszakken moeten buiten zetten. De Recycle app bereikt nog ‘maar’ 9,9 % van de mensen. Dat blijkt
uit onderzoek die Interafval lieten uitvoeren door M.A.S.– (Market Analysis & Synthesis) bij 2.000 inwoners.
Naast opleidingen en sensibilisering naar eigen chauffeurs, wil Imog z’n verantwoordelijkheid opnemen en ook schoolleerlingen
bewust maken van dodehoekzone rond vrachtwagens. Voor het tweede jaar op rij ging Imog van tijdens de week van de mobiliteit
in september langs bij 45 scholen voor een dodehoek-sessie. Imog lanceerde in 2018 de Week van de afvalophaler en

recyclageparkwachter De campagne liep van 19 tot en met 23 november en vroeg meer respect voor het werk van de
afvalophalers en parkwachters door je afval correct aan te bieden.

Financiële resultaten
31/12/2017

31/12/2018

70/76

Bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

36.729.417
435.135*

36.115.011
884.002*

60/66

Bedrijfskosten

36.120.787

36.154.055

Niet-recurrente bedrijfskosten

26.811*

38.312

Bedrijfsresultaat

1.016.954

806.646

Resultaat van de periode

593.832

379.672

De minder omzet en het lager resultaat van 2018 heeft alles te maken met de grote stilstand en de grote investeringen die er zijn
geweest in de oven van Harelbeke.

Nieuwe restafvaldoelstellingen
Cluster

Gemeente

Omschrijving

Restafval 2018

V10
V4
V10
V12
V15c
V7
V12
V7
V12
V10
V11

ANZEGEM
AVELGEM
DEERLIJK
HARELBEKE
KORTRIJK
KRUISEM
KUURNE
SPIERE-HELKIJN
WAREGEM
WIELSBEKE
ZWEVEGEM
IMOG

Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking
Woongemeenten met toenemend aantal jongeren
Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking
Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit
Grote en regionale steden
Landbouwgemeenten
Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit
Landbouwgemeenten
Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit
Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking
Gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische activiteit

149,43
166,05
149,43
142,46
150,37
136,60
152,29
174,15
152,91
149,88
176,60
152,95

Nieuwe
UMBHA
Doelstelling
136
130
136
141
159
137
141
141
141
136
152
141

verschil

13,4
36,1
13,4
1,5
-8,6
-0,4
11,3
33,2
11,9
13,9
24,6
12,0

Beleid
In 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan “Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval” (UHAGBA)
goed. Het is voor onze regio een ambitieus plan dat inzet op afvalpreventie, hergebruik en het sluiten van materialenkringlopen.
De belangrijkste doelstelling is zo weinig mogelijk restafval van gezinnen en bedrijven te storten of te verbranden:
o 16 kg minder restafval per Vlaming in 2022
o 7 kg hergebruik per Vlaming
o Een reductie van maar liefst 3500 ton zwerfvuil per jaar
Imog werkte verder aan het bijhorend actieplan met 52 acties om aan de 12 uitdagingen uit het plan tegemoet te komen. Periodiek
werden de realisaties van de actiepunten gerapporteerd.

