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Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Onderuoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; de
heer Jo Feytons, Ondervoozitter; de heer Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw Dymfna
Meynen; de heer Bob Nijs; de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw Isabelle
Thielemans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid;
de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet OKay; mevrouw Mieke Ramaekers; mevrouw
Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

Afuiezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid; de heer Gunter Haeldermans, Adviserend lid

1. Goedkeuring verslag vor¡ge vergader¡ng
1.1. Goedkcuring van het verslag van de raad van bestuur van 1UO3l2O2O

BEHANDELD

2. Bestuurlijk A organisat¡e
2.1. Algemene vergadering Bioncrga nv

GOEDGEKEUR,D

Besluit
1) Mevrouw Mieke Ramaekers wordt aangeduid als vertegenwoordiger van Limburg.net op de

algemene vergadering van Bionerga.

2.2, Corona crisis - werkloosheid wegens overmacht
GOEDGEKEUR.D

Besluit
1) Kennisneming maatregelen m.b.t. het personeel;

2) Gezien de noodzaak om de parkwachters en een aantal medewerkers van de administratie op
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te plaatsen, moet een beslíssing volgen m.b.t. de büpassing

op de werkloosheidsuitkering / gelijkstelling van de període voor verlof, pensioen, ... de raad van
bestuur wacht hier voorlopig het standpunt van de hogere overheid af.

2.3. Corona crisis - recyclageparken
GOEDGEKEUR.D
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Besluit
1) Van zodra vanuit de hogere overheid een positief signaal komt, kunnen de Limburg.net

recyclageparken terug geopend worden, in de mate dat er voldoende personeel is en onder strikte

voorwaarden. Hieronder een aanzet van de maatrelegen die nog kunnen aangevuld / bijgestuurd

worden na intern overleg:

. Het aantal voeftuigen dat tegelijk op het park aanwezig kan zijn, wordt beperkt. Dit wordt
geautomatiseerd ingesteld in functie van de oppervlakte en inrichting van het park;

. Per gezin wordt 1 parkbezoek om de 14 dagen toegelaten;

. Op de parken moet de regel van social distancing strikt worden nageleefd door de bezoekers;

¡ Er kan een aanleververbod van specifieke fracties worden opgelegd indien bv. de verwerking

niet kan gegarandeerd worden of omwílle van veiligheidsredenen (cfr. geen

beschermingsmateriaal voorhanden voor inzameling van asbest);

Er wordt ondersteuning gevraagd van de politiediensten (zie ook nota in bijlage) en de voorwaarden

worden breed gecommuniceerd naar de bevolking.

2.4. Corona crisis - huis aan huis inzameling
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Gezien de moeilijkheden die beginnen te ontstaan voor de huis aan huis inzameling, worden

volgende maatregelen goedgekeurd :

. De inzameling van grofuuil op afroep wordt (tot nader orde) geschorst tot 2 mei

. Voor de inzameling van groenafual, mogen maximum 4 zakken per ophaling worden

aangeboden
. Indien er zich alsnog problemen voordoen, zullen de maatregelen van de Omzendbrief

worden toegepast (voorrang aan huisvuil en gft).

2.5. Corona crisis - inzameling asbest
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De inzameling van asbest op de recyclageparken werd stopgezet en zal terug worden opgestart van

zodra er voldoende beschermingsmateriaal voorhanden is;

2) De start van de bronophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld tot het moment dat er terug

voldoende beschermingsmateriaal voorhanden is.

2.6 Corona crisis - directe inning
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Tenzij een gemeente hier toch om verzoekt, worden de verzending van de afualbelastingen die

ingepland staan voor maaft en april uitgesteld. In overleg met de betrokken gemeenten wordt een

nieuwe datum vastgelegd.
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2.7. Corona crisis - Straat.net
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Straat.net2020 wordt omwille van de corona crisis geannuleerd.

3. Preventie & sensibiliser¡ng, communicatie

3.4 Toewijzing opdracht < € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De opdracht AK04c_200227_callcenter wordt toegewezen aan de firma Sulo Belgium, Ring-Oost

L4a - 9700 Ninove voor een bedrag van € 4.995 per maand;

2) De opdracht vangt aan op 15 juni 2020 en loopt voor 1 jaar en kan worden verlengd met 1 jaar

3,2. Aankoop gronden Tessenderlo en Ham
VERDAAGD

6. Financiën & ICT

6.1. OpstaÉ marRbevraging < € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor €
30.000Æaar, excl. btw;

2) Goedkeuring technische fiche AK_202006-Techniche fiche revisor;

3) Goedkeuríng lijst van aan te schrijven leveranciers.

L Varia
8.1. Verzetten vergaderdata raad van bestuur

BEHANDELD
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