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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 10 februari 2021

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

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Bart Derison, Connect-Bridgeneers; de heer Wim Govaerts, projectleider innovatie; mevrouw 
Ilse Luypaerts, manager communicatie; de heer Ronny Schildermans, Connect-Bridgeneers

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid

Verontschuldigd:
mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. Het verslag van de raad van bestuur van 27/01/21 wordt goedgekeurd.

 
2. Bestuurlijk & organisatie
Nihil

 
3. Preventie & sensibilisering, communicatie

3.1. Toelichting communicatieplan 2021
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Ter kennisname.

3.2. Toewijzing opdracht  <  € 139.000 - digitale schermen
GOEDGEKEURD
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Besluit
1)   Goedkeuring van het gunningsverslag AK30c_201216_digitale schermen;

2)   De opdracht wordt toegewezen aan de firma Digitopia, Gouwberg 41 - Schilde voor een bedrag 
van € 37.276 (excl. btw);

3)   De opdracht is een eenmalige levering en support en onderhoud voor 2 jaar. De opdracht is 
nadien verlengbaar met 2 x 2 jaar.

3.3. Onderzoek nieuwe keukenafvalzak Lommel
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Ter kennisname.

4. Recyclageparken
4.1. Verkopen van eigen (pers)containers
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Kennisname van verkoop eigen containers via veilingwebsite.

4.2.  Invoering Nieuwe Blauwe Zak en (nood)oplossing grote folies
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Akkoord met werkwijze grote folies;

2. Evaluatie na enkele maanden in kader van begroting 2022.

5. Inzameling
5.1. Toewijzing opdracht  >  € 139.000 - aankoop pmd-zakken
GOEDGEKEURD

Besluit
Goedkeuring van het gunningsverslag AK29ozb_200930_pmd-zakken 2021:

1. De opdracht voor het leveren van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van pmd 
wordt toegewezen aan de firma Sphere voor haar inschrijving voor de toegestane variant;

2. De eenheidsprijs bedraagt € 72,95 per 1000 zakken (excl. Btw);
3. De overeenkomst gaat in na sluiting en loopt voor een bestelling van vermoedelijk 18 miljoen 

stuks, wat overeenkomt met een looptijd van ca. 2 jaar;
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4. Gelet op de gunstige prijzen wordt gebruik gemaakt van de optie om de zakken door Sphere 
op afroep te laten leveren bij de verschillende verdeelpunten in Limburg.

5.2. Aankoop logistiek Bionerga  - ophaalsysteem en keuze type vrachtwagen
GOEDGEKEURD

Besluit
1)  Het gekozen ophaalsysteem kan door Bionerga Logistics in de markt worden gezet zodat deze 
tijdig beschikbaar zijn;

2)  Het type van aandrijving wordt eveneens in de markt gezet waarbij alle opties open blijven. Een 
keuze over welke aandrijving en aantal kan nadien gemaakt worden op basis van de prijzen en de 
voor- en nadelen van de aandrijving.

6. Financiën & ICT
Nihil

 
7. Personeel
Nihil

 
8. Varia
Opening minirecyclagepark in Kortessem op 16/2/21.

Inwoners krijgen binnenkort een folder in de brievenbus. De inwoners kunnen tussen 9 en 16 uur 
zachte plastics (tot en met 31/03/21, vanaf 01/04/21 is er de Nieuwe Blauwe Zak), pmd (in de blauwe 
zak), harde plastics en papier en karton op het onbemande minipark binnen brengen. In het eerste 
deel van de folder leggen wij uit hoe het minipark werkt. In het tweede deel gaan wij in op de 
werking van de andere Limburg.net-parken waar de inwoners terecht kunnen.

 

 


