
Limburg.net - Raad van Bestuur van 16 december 2020 : Beknopt verslag
1/5

Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 16 december 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; 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; de heer Michel Duijsters

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. - Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 25/11/2020
GOEDGEKEURD

2. Bestuurlijk & organisatie
2.1. - Afspraken gebruik afvalmonitor
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Akkoord met de voorgestelde overeenkomst inzake de afvalmonitor.

2.2. - Optimo - resultaat oproep proefgemeenten
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring kandidaturen Genk en Diepenbeek;

2) Opstarten met de voorbereidende gesprekken met de 2 gemeenten;

3) Besluit overmaken aan Ovam incl. de officiële vraag stellen of een bijkomende proefgemeente kan 
aanvaard worden.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. - Toewijzing opdracht  <  € 139.000 - CO2-bossen
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GOEDGEKEURD

Besluit
1)  Goedkeuring van het gunningsverslag AK19c_200826_CO2-bossen;

2)  De opdracht wordt toegewezen aan BOS+ Vlaanderen vzw, Geraardsbergsesteenweg 267 – 9090 
Melle voor een vast jaarbedrag van € 27.170 euro en een variabel bedrag van € 14.050 per hectare;

3)  De opdracht gaat in op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2022. Het contract kan 
maximaal 2 keer verlengd worden met telkens 1 jaar. 

3.2. - Toewijzing opdracht  >  € 139.000: aanduiden communicatiebureau
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK26e_201014_communicatie 2021;

2) De opdracht voor de raamovereenkomst voor de aanstelling van een communicatiebureau 
Limburg.net met 1 ondernemer wordt toegewezen aan Maatschap 71, Maastrichterstraat 71 – 3500 
Hasselt;

3) De opdracht loopt van 1/01/2021 tot en met 31/12/2022 en is verlengbaar met 2 x 1 jaar.

3.3. - Opstart marktbevraging  <  € 139.000: aankoop digitale schermen
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van de organisatie van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de 
aankoop, beheer en aansturing van digitale schermen;

2) Goedkeuring opdrachtdocumenten met referentie AK30c_201216_digitale schermen;

3) Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers.

3.4. - Opstart marktbevraging  <  € 139.000: aankoop telefooncentrale
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van de organisatie van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de 
aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale;

2) Goedkeuring opdrachtdocumenten met referentie AK31c_201216_telefooncentrale;

3) Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers.

3.5. - Aanvragen preventiefonds
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GOEDGEKEURD

Besluit
1) Het managementteam stelt vast dat bovenstaande aanvragen van gemeenten voldoen aan de 
voorwaarden van het Preventiefonds. De betrokken gemeenten worden op de hoogte gebracht dat 
hun aanvraag goedgekeurd is;

2) Gemeenten die nog niets ingediend hebben, ontvangen een oproep om projecten in te dienen;

3) Bestuurders ontvangen een lijst van acties en de afsprakennota waaraan projecten moeten voldoen 
om in aanmerking te komen voor financiering in het preventiefonds.

4. Recyclageparken
4.1. - Toewijzing opdracht >   € 139.000: toewijzen gfvo 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK28e_201014_gfvo 2021;

2) De opdracht voor de verwerving en recyclage van de fractie gfvo bij Limburg.net wordt toegewezen 
aan de firma Bio Oil Recycling bvba, Dirk Martensstraat 12 – 8200 Brugge voor de eenheidsprijs van - 
€ 461 per ton;

3) De overeenkomst gaat in op 1/01/2021 en eindigt op 31/12/2021. Ze kan nadien verlengd worden 
met 2 x 1 jaar. 

4.2. - Plastics niet meer selectief inzamelen in Limburg.net parken vanaf 1 april 
2021
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname van stopzetten aanvaarding zachte kunststoffen per 1 april 2021 zonder 
overgangsmaatregel.

4.3. - Toewijzing opdracht  > € 139.000: verwerven metalen
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK27e_201014_metalen 2021;

2) De opdracht voor het verwerven, transport en recyclage van de metalen ingezameld op 
de recyclageparken perceel 1 wordt aan de firma Vanhees Metalen nv, Hoogstraat 60 – 2400 Mol voor 
een tarief van € 66/ton boven de prijs van de zwarte plaat;
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3) De opdracht voor het verwerven, transport en recyclage van de metalen ingezameld op de 
recyclageparken perceel 2 wordt aan de firma Stevens Recycling nv, Swinnenwijerweg 26 – 3600 
Genk voor een tarief van € 64,66/ton boven de prijs van de zwarte plaat;

4) De opdracht voor het verwerven, transport en recyclage van de metalen ingezameld op de 
recyclageparken perceel 3 wordt aan de firma Stevens Recycling nv, Swinnenwijerweg 26 – 3600 
Genk voor een tarief van € 76,66/ton boven de prijs van de zwarte plaat;

5) De uitvoeringstermijn voor alle percelen start op 1 januari 2021 en heeft een duurtijd van 2 jaar 
eindigend op 31 december 2022. De overeenkomst kan nadien tweemaal met 1 jaar verlengd worden.

5. Inzameling
5.1. - Goedkeuring verlengd gebruik niet gerecycleerde afvalzakken
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname van het besluit van het kabinet van Minister van Omgeving dat het gebruik van de 
bordeaux huisvuilzakken toegestaan is tot eind 2021.

5.2. - Stopzetting opdrachten > € 139.000 - pmd-zakken
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De inschrijvingen van FO-Security, Cedo Folien & Haushaltsprodukte en Sphere zijn substantieel 
onregelmatig en daardoor absoluut nietig;

2) De overheidsopdracht ‘Het leveren van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van 
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)’ dossier met referentie 
AK29e_200930_pmd-zakken 2021 wordt stopgezet wegens het ontbreken van geschikte offertes;

3) Goedkeuren onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het leveren 
van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons (PMD), dossier AK29e_200930_pmd-zakken 2021;

4) Goedkeuren aan te schrijven leveranciers.

6. Financiën & ICT
Nihil

 
7. Personeel

7.1. - Aanvraag loopbaanverminderingen
GOEDGEKEURD
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Besluit
1) Goedkeuring 1/5e ouderschap voor I.S. vanaf 01/01/21 tem 31/08/22;

2) Goedkeuring 1/10e ouderschap voor K.R. vanaf 1/01/21 tem 25/02/23.

7.2. - Hospitalisatieverzekering - aanpassing premie
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname.

7.3. - Tijdelijke ondersteuning en open stellen vacature
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname;

2) Openstellen voltijdse vacature administratief bediende klantendienst.

7.4. - Vakbondsoverleg
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname;

2) De periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID) wordt niet gecompenseerd en 
niet gelijkgesteld met dienstactiviteit.

8. Varia
8.1. - Project ‘Hydrogen Society Genk’
GOEDGEKEURD


