
  
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Directiecomité 2019-05 van 13 maart 2019 – 18u  
Vergaderplaats: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt  
Aanwezig Limburg.net     
Walter Cremers voorzitter en Bien Jacobs   secretaris  
Raf Truyens ondervoorzitter      Kris Somers    directeur  
Eddy Franssen ondervoorzitter     
Hubert Brouns, Dirk De Vis, 
Freddy Pirens, Peter Verheyen, 
Luc Wouters 
Tijdelijke aanwezig  
Ilse Luypaerts (punt 3.1-3.3) 

Leden 
 
 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen DC04_190222. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
 Bevraging niet afgehaald/opgebruikt quotum 3.1.

BESLUIT: 
1) Ter kennisgeving; 
2) Het rapport zal ook onderdeel uitmaken van de evaluatie van het (behoud van) het 

quotum dat aan het nieuwe bestuur zal voorgegelegd worden.  
 

 Klachtenrapport 2018 3.2.
BESLUIT: 

1) Akkoord om deze overeenkomst met TVL af te sluiten voor 2019 voor een totaal 
bedrag van € 28.711,6 incl. btw. 

4. Recyclageparken 
 Aankoop asbestzakken - marktverkenning 4.1.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking voor de aankoop van asbestzakken; 
2) Goedkeuring technische fiche AK04c_190313_asbestzakken; 
3) Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers. 

 
 
 
 



5. Ophaal & recycling 
 Analyse schoolstraten Oudsbergen  5.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming van de verschillende alternatieven die met de gemeente en Suez 

besproken kunnen worden.   
 

 2e verlenging overeenkomsten inzameling huishoudelijk afval – regio’s Oost 5.2.
en West 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de 2e verlenging met 1 jaar van de huidige overeenkomsten met de 

hierboven vermelde firma’s voor de huis-aan-huisinzameling van het huishoudelijk 
afval in de regio’s Oost en West en het containerbeheer. 

 
  2e verlenging overeenkomsten inzameling en sortering pmd  5.3.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de 2e verlenging met 1 jaar van de huidige overeenkomsten met de 

hierboven vermelde firma’s voor de inzameling en de sortering van het pmd. 
 

 Verlenging overeenkomst City Depot 5.4.
BESLUIT: 

1) Goedkeuring van de verlenging van de huidige overeenkomst met de firma City Depot 
tot 31/12/2019 aan de aangepaste prijs per aangeleverd pallet op € 226,77.  

6. Administratie, financiën en ICT 
Nihil 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Toelichting rapport focusgesprekken Meeuwen-Gruitrode en Tongeren  7.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming.  

8. Personeel 
8.1. Aanwerving parkwachters 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring verslag interne aanwervingsprocedure voor de openstaande functies van 
parkwachter; 

2) Interne verhuis van K.F. parkwachter Beringen/Ham/Tessenderlo naar de groep 
Bocholt/Hechtel-Eksel/Peer. De datum van interne verhuis wordt vastgelegd door het 
directieteam op basis van de geplande openingsdatum; 

3) Interne verhuis van D.P., parkwachter Heusden-Zolder/Houthalen-
Helchteren/Zonhoven naar de groep Bocholt/Hechtel-Eksel/Peer. De datum van 
interne verhuis wordt vastgelegd door het directieteam op basis van de geplande 
openingsdatum; 

4) Interne verhuis van D.H., parkwachter  Heusden-Zolder/Houthalen-
Helchteren/Zonhoven naar de groep Beringen/Ham/Tessenderlo. De datum van 
interne verhuis wordt vastgelegd door het directieteam op basis van de geplande 
openingsdatum; 

5) Aanwerving van dhr. J. B. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur 
vanaf 1 mei 2019 in de functie van parkwachter in de groep Heusden-
Zolder/Houthalen-Helchteren/Zonhoven. De betrokken medewerker wordt 
ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke 
anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 



6) Aanwerving van dhr. I.S. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur 
vanaf 1 mei 2019 in de functie van parkwachter in de groep Heusden-
Zolder/Houthalen-Helchteren/Zonhoven. De betrokken medewerker wordt 
ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke 
anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

7) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur. 
 
8.2. Openstellen vacature parkwachter  
BESLUIT: 

1) Activering 3e vacature voor het recyclagepark Genk in de groep 
As/Oudsbergen/Genk/Maasmechelen; 

2) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur. 
 
8.3. Betekening van de vaststelling van invaliditeit n.a.v. arbeidsongevallen 
BESLUIT: 

1) Het arbeidsongeval van 23 november overkomen aan dhr. C.G. is afgesloten zonder                
blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 

2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 
wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 3 augustus overkomen aan mevr. W.C. is afgesloten zonder                

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 11 oktober overkomen aan mevr. H.K. is afgesloten zonder                

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 25 juli overkomen aan dhr. X.G. is afgesloten zonder                

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

9. Varia 
Nihil 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 13 maart 2019 
Namens het directiecomité 

In opdracht 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Bien Jacobs         Walter Cremers 
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