
  
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van Bestuur 2019-14 van 25 september 2019 – 17 uur 
Vergaderplaats: Burelen Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt 

 

Aanwezig 
 Voorzitter  Luc Wouters  

Ondervoorzitters Alex Dubois, Jo Feytons 

Stemgerechtigde leden 

 
 
Adviserende leden  

Ingrid Erlingen, Marco Goossens, Bart Heleven, Dymfna Meynen, Bob 
Nijs, Carl Nijssens, Muhammet Oktay, Heidi Pirlotte, Mieke Ramaekers, 
Isabelle Thielemans, Tom Thijsen, Liesbeth Werelds 

Anita Bullens, Tom Cox, Gunter Haeldermans  

Personeel 

Tijdelijk aanwezig 
Verontschuldigd 

Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur) 

Martine Reynders (manager ict en financiën) – punt 6.5 

Carl Nijssens, Mieke Ramaekers  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen RvB13_190911. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie  
 Aanbod herbruikbare bekers Limburg.net  3.1.

BESLUIT: 
1) Limburg.net lanceert een marktbevraging rond herbruikbare bekers. Enerzijds voor de 

aankoop van 50.000 bedrukte herbruikbare bekers uit polypropyleen. Anderzijds voor een 
service voor de reiniging, stockage en het transport van de bekers.  

4. Recyclageparken  
 Aanpassen openingsuren Herk-de-Stad en Halen 4.1.

BESLUIT: 
1) Aanpassen openingsuren van de recyclageparken in Herk-de-Stad en Halen naar de 

standaardopeningsuren van Limburg.net; 
2) Aanwerven van 1 FTE om deze capaciteit op de vangen, kostprijs € 48.371 (voorzien in 

begroting 2020); 
3) In gesprek gaan met betrokken gemeentes om tot een consensus te komen betreffende 

een nieuw, modern, groot recyclagepark.  

5. Ophaal & recycling  
 Inzameling papier en karton door verenigingen  5.1.

BESLUIT:  
1) Punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering. 



6. Administratie, financiën en ICT 
 Marktverkenningen < € 144.000  6.1.

Nihil 
 Marktverkenningen >  € 144.000   6.2.

Nihil 
 Toewijzing opdrachten < € 30.000 6.3.

Nihil 
 Toewijzing opdrachten < € 144.000 6.4.

Nihil 
 Begroting 2020 en bedragen directe inning 2020 6.5.

BESLUIT: 
1) Kennisneming; 
2) Heragendering ter goedkeuring op de volgende raad van bestuur. 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken  
 PowerPoint Optimo  7.1.

BESLUIT: 
1) Bespreking. 

 
 Beslissing tot intrekking en herplaatsing overheidsopdracht 7.2.

BESLUIT: 
1) Intrekking gunningsbeslissing van  31 juli 2019 

De gunningsbeslissing van 31 juli 2019 met betrekking tot de opdracht voor “Leveren van 
huisvuilzakken uit polyethyleen” met als referentie AK09e_190522_huisvuilzakken 2019, 
zal worden ingetrokken; 

2) Stopzetting van de opdracht 
Gelet op bovenstaande motieven en ingevolge de onregelmatigheid van alle inschrijvers, 
besluit de Raad van Bestuur dat de bovenvermelde opdracht voor “Leveren van 
huisvuilzakken uit polyethyleen” met als referentie AK09e_190522_huisvuilzakken 2019 
wordt stopgezet en herplaatst als een mededingsprocedure met onderhandelingen op grond 
van artikel 38, 2° wet overheidsopdrachten; 

3) Kennisgeving stopzetting 
Een afschrift van de beslissing van niet-gunning, met aanduiding van de 
beroepsmogelijkheden, zal worden overgemaakt aan Powerpack NV en Sphere Belgium nv;  

4) Herplaatsing 
De opdracht zal worden herplaatst, zonder wezenlijke wijziging aan het voorwerp, middels 
een mededingsprocedure met onderhandelingen op grond van artikel 38, 2° wet 
overheidsopdrachten. De opdracht zal worden bekendgemaakt teneinde de mededinging te 
kunnen uitbreiden; 

5) Mandaat 
De Raad van Bestuur geeft de opdracht aan Bien Jacobs om het nodige te doen voor de 
opmaak van de opdrachtdocumenten voor de overheidsopdracht voor leveringen met als 
voorwerp “Leveren van huisvuilzakken uit polyethyleen”, om de opdracht te plaatsen, 
inschrijvers aan te schrijven, de onderhandelingen te voeren en de beslissing tot gunning 
te nemen alsook daarvan kennis te geven aan alle betrokkenen. 
 

 Agenda algemeen comité  7.3.
BESLUIT: 

1) Vaststelling agenda.  
 
 
 
 
 



 Algemene vergadering EcoWerf  7.4.

8. Personeel 
 Personeelszaken – vertrouwelijk punt  8.1.

9. Varia 
 Valse huisvuilzakken  

 
 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 25 september 2019 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
 
 
De secretaris,   De voorzitter  
 
 
 
 
Bien Jacobs                   Luc Wouters 
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