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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 25 november 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; 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 Heidi Pirlotte; 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:
de heer Luc Wouters, Voorzitter

Organisatie vergadering
Gezien de afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door Jo Feytons, 
ondervoorzitter. 

Gezien de aanwezigheid van Martine Reynders voor punt 6.1. en Wim Govaerts voor punt 8.1. wordt 
met deze punten gestart. Het verslag behoudt evenwel de gebruikelijke volgorde. 

 
Overlijden Maxim Vandooren
De ondervoorzitter opent de vergadering met het droeve nieuws dat afgelopen week, Maxim 
Vandooren, zoon van onze collega Freddy, is overleden. Maxim zat op zijn tweede jaar 
Conservatorium Antwerpen. Hij was een zeer toegewijd en getalenteerd muzikant en werkte in 
vakantieperiodes geregeld op onze recyclageparken.

Hij was graag gezien door iedereen die hem kende. We zullen hem enorm missen. Ons medeleven 
gaat uit naar Freddy en zijn vrouw Mireille. Ook alle familie, vrienden en nabije collega’s wensen we 
heel veel sterkte toe.

De vergadering wordt geopend met een minuut stilte. 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 10/11/2020

GOEDGEKEURD

2. Bestuurlijk & organisatie
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2.1. Instap Lanaken directe inning + overdracht RP - 2021
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname van de instap van Lanaken in de directe inning vanaf 2021; 

2) Kennisname van de beslissing om een nieuw volwaardig Limburg.net-park te bouwen op de locatie 
van het huidige gemeentelijke park.

2.2. Gemeenschappelijke studie groenregio's: alternatieven voor veralgemeende GFT-
inzameling
GOEDGEKEURD

Besluit
1)  Limburg.net neemt solidair met de andere geïnteresseerde groenregio’s deel aan de studie 
betreffende de inzameling van bioafval. De kost voor Limburg.net bedraagt (maximum) € 20.000; 

2) Ingeval er een ruimer initiatief wordt genomen door Interafval om een studie te lanceren n.a.v. het 
initiatief van de OVAM om een taskforce op te zetten om een beleidsplan uit te werken om zoveel 
mogelijk bio-afval uit de vuilnsizak te krijgen, zal de medefinanciering aan deze studie gebeuren. 

2.3. Algemene Vergadering Cipal
GOEDGEKEURD

Besluit
1)  De heer Jo Feytons zal Limburg.net vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Cipal op 
10 december 2020. 

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
Nihil

 
4. Recyclageparken
4.1. Transnationaal ESF project 

BEHANDELD

5. Inzameling
5.1. Vastleggen einddatum voor gebruik bordeaux zak, oude pmd zak, gele zak

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Er wordt een schrijven gericht aan de Minister van Leefmilieu om alsnog 31/12/21 als einddatum te 
kunnen voorzien; 
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2) Fost Plus houdt zich het recht voor om bij foutief gebruik van de gele zak voor zachte plastics 
(evaluatie na 2 maanden) het verder gebruik van de gele zak stop te zetten. 

5.2. Textiel: toewijzing opdracht textielcontainers 
GOEDGEKEURD

Besluit
1. De opdracht voor het plaatsen en onderhouden van textielcontainers en de ophaling en 

sortering van textiel afkomstig van deze textielcontainers wordt toegewezen voor perceel 1 
aan De Biehal voor een totaal van 80 standplaatsen;

2. De opdracht voor het plaatsen en onderhouden van textielcontainers en de ophaling en 
sortering van textiel afkomstig van deze textielcontainers wordt toegewezen voor perceel 1 
aan Kringwinkel Maasland voor een totaal van 40 standplaatsen;

3. De opdracht voor het plaatsen en onderhouden van textielcontainers en de ophaling en 
sortering van textiel afkomstig van deze textielcontainers wordt toegewezen voor perceel 1 
aan Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp voor een totaal van 280 standplaatsen;

4. De opdracht voor het plaatsen en onderhouden van textielcontainers en de ophaling en 
sortering van textiel afkomstig van deze textielcontainers wordt toegewezen voor perceel 3a 
aan Euro-Frip voor een totaal van 300 standplaatsen;

5. De opdracht voor het plaatsen en onderhouden van textielcontainers en de ophaling en 
sortering van textiel afkomstig van deze textielcontainers wordt toegewezen voor perceel 3b 
aan Euro-Frip voor een totaal van 300 standplaatsen;

6. De opdracht vangt aan op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2022, met 
mogelijkheid tot verlenging met 2 x 1 jaar.

5.3. Textiel: vraag Maasmechelen en principiële beslissing inzake inzameling aan huis
GOEDGEKEURD

Besluit
1)  Aan de gemeente Maasmechelen een antwoord formuleren dat wat betreft de inzameling van 
textiel met inzamelcontainers uit de bepalingen van het lastenboek enerzijds en uit de inschrijving van 
kringwinkel Maasland voor het voorbehouden perceel van de marktbevraging betreffende inzameling 
van textiel blijkt dat kringwinkel Maasland na onderhandeling een prominente inzamelaar zal 
zijn/worden in de gemeente Maasmechelen;

2) De bestaande inzamelingen van textiel aan huis, zoals in Maasmechelen door de kringwinkel of in 
andere gemeenten door serviceclubs kunnen blijven bestaan mits akkoord van de betrokken 
gemeente en zolang het nieuwe Optimo-inzamelsysteem niet is ingevoerd in die gemeente. De 
betrokken gemeenten geven de ophaaldata uiterlijk 31/8 door aan Limburg.net. 

5.4. Textiel: vraag tot verdere vrijstelling vergoeding door VICT
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Er wordt onderhandeld om de betaling van de textielvergoeding voor het laatste semester te 
halveren. 
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6. Financiën & ICT
6.1. Toewijzing opdracht  - groepsverzekering

GOEDGEKEURD

Besluit
1)   Goedkeuring van het gunningsverslag AK13e_201001_groepsverzekering_gunning;

2)   De opdracht wordt toegewezen aan Belfius Verzekeringen nv.

6.2. Impact wegvallen aangetekende aanmaning op de inningen en noodzaak derde 
aanmaning 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname van de inningscijfers 2020, die ondanks het wegvallen van het aangetekend schrijven, 
goed zijn;

2) Er wordt beslist om ook in 2020 een derde herinnering te versturen.

7. Personeel
Nihil

 
8. Varia
8.1. Stand van zaken prototype Optimowagens

BEHANDELD

8.2. Kandidaat full Optimo in Zuid
BEHANDELD

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


