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Samcnstelling

Aanwczig:
de heer Luc Wouters, vooaitter; de heer Alex Dubois, onderuooaitter; de heer Jo Feytons,

onderuoorzitter; de heer Ingrid Erlingen; de heer Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw

Dymfna Meynen; de heer Carl Nijssens; de heer Muhammet OKay; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw

Mieke Ramaekers; mevrouw Isabelle Thielemans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds;

mevrouw Anita Bullens, adviserend lid; de heer Tom Cox, adviserend lid; de heer Kris Somers,

directeur; de heer Gunter Haeldermans, adviserend lid; mevrouw Bien Jacobs, directeur/secretaris

Zijn cvcnecns aanwczig:
de heer Wim Govaefts, projectleider innovatie (punt 5.3)

Verontschuldigd:
de heer Bob N'rjs

1. Goedkeur¡ng yerslag Yor¡ge Yergadering

1.1 Goedkeuring van hetverslag van de raad van bestuur dd.22lOLl2O2O
GOEDGEKEUR,D

Eesluit
1) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur dd.2210L12020.

2. Bionerga
Nih¡l

3. Preventie & sensibiliser¡ng' communicatie

3.1 Voorstcl tot aankoop van 2 percclen (316 ha) in Ham voor aanplant CO2-bosscn

GOEDGEKEUR.D

Besluit

1) De Raad van Bestuur is akkoord met de aankoop van 2 percelen te Ham in het kader van het CO2-

project en zal overgaan tot het ondertekenen van de aankoopbelofte, waarna veruolgens kan

overgegaan worden tot de aankoop van 3,6 hectare gronden.

3.2 Afualvrij mei 2020
KENT{IS GENOI,IEN
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Besluit
1) Principieel akkoord met het verder uitwerken van de actie afualvrij mei 2020

3.3 Toewijzing opdracht < € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK24c-1912Q4-postverwerking gunning;

2) De opdracht wordt toegewezen aan de firma Easypost, Autobaan 2c - 8210 Loppem voor een

geraamd bedrag van € 18.323,28 per jaar (excl. btw);

3) De opdracht loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en is verlengbaar met 2 x 1

jaar.

4, Recyclageparken
4.1 Verzoek tot inzameling van jachtafval op de Limburg.net recyclageparken

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Na overweging van de verschillende mogel'rjkheden, wordt beslist dat Limburg.net niet overgaat tot
inzameling van kadavers op de Limburg.net recyclageparken, gezien de moeilijkheden van (apqrte)

registratie, inzameling en controle van het aangeleverde jachtafoal;

2) De betrokken verenigingen worden van het besluit op de hoogte gebracht.

5. Inzameling
5.1 Opstaft marktbevraging > € 139.000 - 2 fases: goedkeuring selectieleidraden

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring selectieverslag AKO1e-200205-inzameling diftar;

2) Goedkeuring selectieverslag AK02e-200205-inzameling Optimo'

Inzameling papier en karton door verenigingen
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Beslissing en afspraken uit het verleden, om de maandelijkse inzameling van papier door

verenigingen te laten uitdoven, aanhouden. Als een plaatselijke vereniging stopt en geen andere

vereniging wordt voorgedragen door de gemeente, wordt dit gebied overgedragen aan de private

ophaler;

2) De permanente papier/karton containers die sommige verenigingen hebben staan op basis van

historisch mondelinge afspraken, moeten verwijderd worden gezien de dubbele kosten die deze

meebrengen voor Limburg.net. De betrokken gemeenten en verenigingen worden hiervan verwittigd

5.2
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en krijgen een overgangsperiode tot einde 2020 om een andere oplossing te vinden, Nadien wordt

aan de betrokken gemeenten gevraagd om handhavend op te treden;

3) Van zodra Limburg.net in kennis wordt gesteld van een illegale container (papier/kafton, textiel,
metaal,...) wordt steeds aan de gemeente waar de container staat gevraagd om handhavend op te

treden. Limburg.net biedt de nodige ondersteuning aan de gemeente die optreedt. Er wordt gestart

met het aanschrijven van een aantal verenigingen waarvan Limburg.net nu reeds kennis heeft dat er

containers staan, met de vraag deze container te verw'rjderen tegen uiterlijk 3t1312020.

5.3 Stand van zaken Afvalmonitor
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisneming

6. Administratie, financiën & ICT

Nih¡l

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

Nihil

8. Varia
Parlementaire vraag niet afgehaalde huisvuilzakken

Verzoek Bebat tot uitdelen van batterijtesters op het recyclagepark

Remo Milieubeheer

Procedure gestolen/verdwenen container

9. Mededelingen
Personeel
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