
 
Opdrachthoudende Vereniging 
Directiecomité 2018-18 van 14 december 2018 – 16u  
Vergaderplaats: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt  
Aanwezig Limburg.net     
Walter Cremers voorzitter en Bien Jacobs   secretaris  
Raf Truyens ondervoorzitter      Kris Somers    directeur  
Eddy Franssen ondervoorzitter     
Hubert Brouns, Dirk De Vis, 
Freddy Pirens, Peter Verheyen, 
Luc Wouters 

Leden 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen DC17_181123. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie  
3.1.   Cijfers scholenaanbod Limburg.net 
BESLUIT: 

1) Kennisneming.  
 

      3.2.    Overeenkomsten kringwinkels 
      De lopende overeenkomsten met de Kringwinkels lopen af einde 2018 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring overeenkomst Limburg.net – Kringwinkels. Deze overeenkomst 
wordt aan alle kringwinkels ter ondertekening bezorgd.  
 

3.3. Inkanteling Recover-werking in Interafval 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring inkanteling Recover-werking in Interafval. 
 
3.4. Aanvragen preventiefonds 2018 
BESLUIT: 

1) De aanvragen met negatief advies worden voorgelegd aan de raad van bestuur.   

4. Recyclageparken 
Nihil 

5. Ophaal & recycling 
Nihil  

6. Administratie, financiën en ICT 
 



7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Onderzoek Optimowagen 7.1.

BESLUIT: 

1) Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.  

8. Personeel 
 Aanwerving parkwachter en chauffeur-belader 8.1.

BESLUIT: 

1) Goedkeuren verslag interne aanwervingsprocedure voor de openstaande functies van 
chauffeur-belader en parkwachter; 

2) Aanwerven van M. K. uit Diest met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur 
vanaf 1/01/19 in de functie van chauffeur-belader. De betrokken medewerker wordt 
ingeschaald in niveau D – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke 
anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

3) Interne verhuis op 1/1/19 van J. V., parkwachter Heusden-Zolder/Houthalen-
Helchteren/Zonhoven naar de groep van Diest/Halen/Herk-De-Stad/Lummen; 

4) Aanwerven van D.P. uit Maaseik met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde 
duur vanaf 1/01/19 in de functie van parkwachter in de groep Heusden-
Zolder/Houthalen-Helchteren/Zonhoven. De betrokken medewerker wordt 
ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke 
anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

5) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur. 
 
 

  Overdracht activiteit  8.2.
BESLUIT: 

1) Goedkeuren overdracht van de functie van dispatcher en bijhorende medewerker van 
Bionerga naar Limburg.net; 

2) Inschrijven nieuwe functie in het organogram onder de hiërarchische lijn van de 
projectleider innovatie en geldelijk en administratief reglement in de graad van 
administratief deskundige; 

3) Aanwerven van M. K. uit Dilsen-Stokkem met een voltijds contract (36/36) van 
onbepaalde duur vanaf 1/01/19 in de functie van dispatcher. De betrokken 
medewerker wordt ingeschaald in niveau B – graad van administatief deskundige. De 
nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

4) Toevoegen aan het besluit van de raad van bestuur van 21/06/18 dat relevante 
ervaring in een onderneming met enkel publieke aandeelhouders gelijkgesteld 
wordt met ervaring in de publieke sector; 

5) Besluit voorleggen aan de raad van bestuur. 
 

9. Varia 
- Visiedag 
- Voorbereiding verlenging intercommunale  
- Staking heden 14 december 2018 
- Vastleggen bestuurlijke data 2019 
 Erkenning Fost Plus – stand van zaken 
- Fusiegemeenten 

 
 
 
 
 
 



 
Opgemaakt te Hasselt, de 14 december 2018 

Namens het directiecomité 
In opdracht 

 
 

 
De secretaris, De voorzitter, 

 
 

 
Bien Jacobs         Walter Cremers 
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