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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 10 juni 2020

Samenstelling

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

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid

Verontschuldigd:
mevrouw Heidi Pirlotte

Vergaderwijze 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 13/05/2020

GOEDGEKEURD

2. Bestuurlijk & organisatie
2.1. Organisatie algemene vergadering dd. 24 juni 2020

GOEDGEKEURD

Besluit
1) De algemene vergadering van Limburg.net wordt online georganiseerd via het platform 'Teams';

2) De vertegenwoordigers ontvangen op voorhand de inloginstructies. Er wordt gevraagd om 
eventuele vragen uiterlijk op vrijdag 19 juni om 12u in te dienen. 

2.2. Algemene Vergadering Ethias
GOEDGEKEURD

Besluit
Aan de raad van bestuur zal gevraagd worden om de heer Kris Somers aan te duiden als 
volmachtdrager voor Limburg.net.

1) Akkoord om de heer Kris Somers aan te duiden als volmachtdrager voor Limburg.net voor de 
Algemene Vergadering van Ethias.
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3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Toewijzing opdracht  <  € 139.000 - projectleider  inrichting en opstart educatief 

bezoekerscentrum
VERDAAGD

3.2. Aangepast aanbod scholenworkshops goodplanet vzw
VERDAAGD

3.3. Veilige kippenrennen in 3 toontuinen
BEHANDELD

4. Recyclageparken
4.1. Aankoop 1100L rolcontainers voor de inzameling van huisvuil op de 

recyclageparken
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Aankopen van de 1100L-rolcontainers bij de firma Kliko voor de kostprijs van € 19.917,18. Deze 
containers worden ingezet voor de inzameling van huisvuil op het RP, en tussendoor als extra 
stockage. Ze blijven eigendom van Limburg.net.

4.2. Verwerking plastics op de reclageparken: verzoek tot uitbetaling corona-toeslag 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Aan de firma Van Werven wordt een corona-toeslag toegekend van € 45 ton voor de verwerkte 
tonnages voor de periode april 2020 tot en met juni 2020. 

5. Inzameling
5.1. Stand van zaken inzamelcontracten 

KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisneming. 

5.2. Verwerven papier / karton: aanvraag tot herziening overeenkomst 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Voor  de overeenkomsten 'verwerven papier/karton 'Zuid' en 'Oost en West' wordt akkoord gegaan 
met het voorstel van een daling van de opbrengst per ton van € 10,84 voor de ingezamelde tonnages 
vanaf 1 maart tot en met 30/11/2020. 

5.3. Verwerven papier / karton: verlenging overeenkomst verwerving en recyclage oud 
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papier-karton -regio Zuid
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van de verlenging met 1 jaar van de opdracht voor de verwerving en recyclage van 
oud papier-karton, afkomstig van selectieve inzameling in de regio Zuid van Limburg.net (ref: 
AK07e_170607_verwerving p&k Zuid 2017) volgens de voorwaarden van de oorspronkelijke 
overeenkomst, tenzij uit de evaluatie op 30/11/2020 blijkt dat de prijsaanpassing wegens 
onvoorzienbare omstandigheden nog steeds verantwoord is. 

  

5.4. Ontwikkeling rapportagetool afvalmonitor
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Gezien het succes van de afvalmonitor, akkoord met de ontwikkeling van een rapportagetool voor 
de afvalmonitor en de extra ontwikkelingen door Cronos nv voor een bedrag van  € 7.774 exclusief 
btw. 

6. Financiën & ICT
Nihil
 
7. Personeel
7.1. Sectoraal Akkoord 

GOEDGEKEURD

Besluit
1) In uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2020 worden volgende maatregelen doorgevoerd: 

 Verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque vanaf 1/7/2020 met € 1,5 per 
cheque;

 Toekenning van een eenmalige ecocheque ter waarde van € 100 ter compensatie van 
verhoging maaltijdcheque voor de periode 1/1/2020-30/6/2020;

  Bijdrage voor de 2de pensioenpijler wordt vanaf 1/1/2020 opgetrokken tot 2,5%.

7.2. Aanvragen loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Uitzonderlijke goedkeuring aanvraag 1/5e Corona ouderschapsverlof voor R.T. vanaf 1/06/20 tem 
30/06/20;

2) Goedkeuring aanvraag 100% medische bijstand voor K.R. vanaf 27/5/20 tem 26/06/20;

3) Goedkeuring aanvraag 1/5e Corona ouderschapsverlof voor K.H vanaf 01/06/20 tem 30/06/20.
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8. Varia
Sluiting stortplaats Remo
 
Heropstart asbestinzameling 
 
Algemeen comité
 
P/K door jeugdverenigingen en openingsuren recyclagepark Halen 
 

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


