INCOVO is een zuivere intercommunale waarbij op heden 5 gemeenten betrokken zijn.
“Zoals duidelijk blijkt uit bijgevoegde kaart wordt
het werkgebied van INCOVO verdeeld in twee
grote gebieden, van elkaar gescheiden door de
gemeenten Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos.
Dit komt uiteraard de efficiëntie niet ten goede.”
Het laatste jaarverslag van INCOVO (2012) leert
ons onder meer het volgende:

(U kan het volledig verslag raadplegen op www.incovo.be)

Een intercommunale moet vooral dienstverlenend zijn en zich bescheiden opstellen. Waarom doet men dat niet?
De raad van bestuur van INCOVO bestaat uit 18(!) bestuurders, waaronder 4 Vilvoordse schepenen.
Deze zitjes zijn uiteraard netjes verdeeld over de 4 coalitiepartners zijnde Open Vld, sp.a, Groen en N-VA of wat
had u gedacht. Een zitje voor de oppositie zou borg staan voor een ‘democratisch gedragen beleid’ en wat meer
controle toelaten. Ook hier voegt men niet de daad bij het woord.
Afvalverwerking is een beleidsdomein voor de schepen van milieu, doch de Vilvoordse schepen van milieu wordt
niet eens afgevaardigd, maar wel zijn collega’s van jeugd en sport, cultuur, wijkwerking en mobiliteit. Kan u nog
volgen? Is de afvaardiging van één schepen per deelnemende gemeente trouwens niet meer dan genoeg?
We zouden zo kunnen besparen op de zitpenningen van 13 bestuurders? Het algemeen belang is hier ver weg.
We lezen verder met stijgende verbazing:

Officiële stukken bevestigen dus dat de afvalkost de afgelopen jaren fors is gedaald. Waarom moet men dan de
tarieven verhogen? De bijgevoegde tabel geeft u een idee van hoe men de kostprijs bepaalt van de afvalzakken.
Ook hieruit blijkt duidelijk dat men de afgelopen jaren teveel heeft gevraagd.

In 2010 bedroeg de verwerkingsprijs van INCOVO voor de bruine restafvalzak van 60 liter dus 1.47 €.
Toch verhoogde men de prijs van de ‘bruine zak’ tot 1.60 €.
Ook in 2012 maakte INCOVO nog een winst van afgerond 7 eurocent per grote restafvalzak.
Het jaarverslag toont aan dat de afvalverwerkingskost verminderd is de afgelopen jaren.
En toch verhoogt men de prijs van de afvalzakken met gemiddeld 12,5 %. De grote restafvalzak kost
voortaan 1.80 € en ook de kleinere restafvalzak van 30 liter wordt vanaf 2014 verkocht met winst
(0.90 € ipv. 0.80 €).
Dit is onbegrijpelijk en een foute beleidskeuze. Een intercommunale is een dienstverlenend orgaan dat aan
kostprijs moet werken en geen winst moet maken op kap van de belastingbetalers!

