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Opleiding Notula

1. Gocdkeur¡ng verslag vorige vergader¡ng

1.1 Gocdkeuring van hct verclag van de raad van bestuur van O5/O2l2O2O
GOËDGEKEUR,D

2. Bcstuurlijk & organ¡sat¡e
2.1 Kohicr- cn bclastingrcglementcn

GOEDGEKEUR,D

Bcsluit
1) Limburg.net zal voor 2020 de aangetekende aanmaning zoals thans voozíen in de reglementen

vervangen door een gewone zending. De verwijzing op samenvatting van het aanslagbiljet wordt
weggelaten.

2) Aangezien het geen verplichting is om de onderliggende reglementen hieruoor aan te passen,

zullen de teksten aangepast worden met een volgende update van alle kohier- en

contantbelastingreglementen en tarievenreglementen. Aan gemeenten die hierom verzoeken wordt
een aangepaste versie bezorgd.

3. Preventie & sensibiliser¡ng, communicatie
3.1 Buffcrþos Bruc

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Limburg.net staft gesprekken op met de Stad Bree om te polsen of zij een overname van de reeds

overgedragen percelen wenselijk vinden. Op die manier kunnen zij deze percelen.ook aanwenden voor
het grondvezet van hun grondoverschot;
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2) Indien de Stad Bree niet ingaat op dit voorstel zal Limburg.net de resterende percelen overnemen
en bebossen. Er kan echter niet ingegaan worden op de vraag om aan grondverzet te doen d.m.v. de

aanleg van taluds gezien dit de bebosbare oppervlakte heel erg beperkt;

3) Limburg.net geeft als huidige eigenaar toestemming aan Elia om de kapwerken van de 65m zone

voor de hoogspanning aan te vatten.

3.2 Kippenactie2O2O
VERDAAGD

4. Recyclageparken
4.L Goedkeuring ontwerpdossiers voor de aanleg van het Recyclagepark Leopoldsburg

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van ontwerpdossiers met projectnr. P.005554

. Aanleg Recyclagepark Leopoldsburg: Infrastructuurwerken

. Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van diftar-installaties voor Recyclagepark Leopoldsburg
¡ Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afi¡rerken van poftiersgebouw voor Recyclagepark

Leopoldsburg;

2) Goedkeuring van de raming met een totaal van € 1,493.091,32 excl. btw

. Aanleg Reryclagepark Leopoldsburg: Infrastructuurwerken
o € L2I7.540,42 excl. btw

r Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van diftar-installaties
o € 118.821,50 excl. btw

¡ Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afi¡rerken van poftíersgebouw

o €. L56.729;40 excl. btw;

3) Goedkeuring aanvraag toelage bij OVAM.

4.2 Toewijzing opdracht < € 30.000
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De opdracht voor de aankoop van 3 camera's voor het recyclagepark van Koftessem wordt
toegewezen aan de firma Precia Molen en voor het park van Beringen aan de firma s-Lim.

5. Inzameling
5.1 Evaluatie tuinbak Lommel

KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisname.

6. Financiën & ICT
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6.1 Overname contract Alfa-Zet Systems bv van Uitmuntend Limburg vzw
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Akkoord met afrekening vanwege Alfa-Zet Systems voor 2019 en de voorwaarden van het contract
voor 2020 voor het gebruik en de support van het betaalplatform voor de Limbu's.

7, Personeel

7.I Vacatures parkwachter
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Openstellen van 3 vacatures voor voltijds parkwachter in de tijdelijke groep

As/Oudsbergen (Opg labbeek)/Gen VMaasmechelen ;

2) Opstaften van de interne en aansluitend de externe selectieprocedure voor 2 parkwachters.

7.2 Terugkoppeling va kbondsoverleg
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisname.

8. Varia
Varia
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