
 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van bestuur 2018-08 van 26 september 2018 – 18u 
Vergaderplaats: kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt   

Aanwezig 
 voorzitter Walter Cremers  

ondervoorzitter Eddy Franssen  

ondervoorzitter Raf Truyens  

stemgerechtigde leden Marc Penxten, Rose-Marijke Thevissen, Freddy Pirens, Mia 
Croonen, Ludo Dedrij, Stefan Daniëls, Karen Alders, Geert 
Cluckers, Freddy Bohnen, Ali Caglar, Ingrid Scheepers, Paul 
Hoebrekx, Dirk De Vis, Jean Pellens, Derya Erdogan, Benny 
Schroyen, Jimmy Graulus, Serge Louwet, Garcia Sole, Rudi 
Coenegrachts, Muhammet Oktay, Hubert Brouns, Eugeen 
Gielen, Peter Verheyen, Eric Coenen, Luc Wouters, Mariette 
Janssen, Stefan Thorez, Koen Geusens, Liesbeth Fransen, 
Rohnny Schreurs, Christ Baeten, Katrijn Conjaerts, Roger 
Vanhove, Rachelle Onclin, Walter Leys, Katleen Brusseleers, 
Erwin Wagemans, Jean Duijsens, Chris Ramaekers, Kristien 
Smets, Raymond Thijs, Hassan Amaghlaou, Stefan Govaerts 

adviserende leden Mario Versavel, Carine Meelberghs, Servaas Dreesen 

personeel 

 
Verontschuldigd 

Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur), 
Martine Reynders  (manager)  

F. Bohnen, J. Duijsens, L. Franssen, C. Meelberghs, I. 
Scheepers,  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring notulen RvB07_180822. 

2. Bionerga 
Nihil    

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
 Straat.net 2019 – vastleggen datum 3.1.

BESLUIT: 
1) De zwerfvuilactie Straat.net zal in 2019 doorgaan op 22, 23 en 24 maart. 

4. Recyclageparken 
 Zonnepanelen recyclageparken   4.1.

BESLUIT: 
1) Akkoord met plaatsing van zonnepanelen op de recyclageparken en in samenwerking 

met NUHMA. 



5. Ophaal & recycling 
 Marktverkenning verwerving en recyclage oud papier-karton: toewijzing 5.1.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van het gunningsverslag betreffende de verwerving en recyclage van oud 

papier-karton afkomstig van selectieve inzameling. De opdracht voor het verwerven en 
de effectieve recyclage van oud papier en karton afkomstig van de regio’s Oost en 
West van Limburg.net wordt toegewezen aan de firma Bongaerts Recycling nv, 
Kaulillerweg 122 b – 3990 Peer en dit zowel voor perceel 1 als voor perceel 2; 

2) De eenheidsprijs per ton, geleverd op de plaats van verwerking, bedraagt voor de 
beide percelen 105,30 euro/ton (prijs aangeboden voor de maand juni 2018, excl. 
btw). Deze prijs wordt maandelijks aangepast op basis van de FILPAP Variatie; 

3) De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, met ingang op 1 januari 
2019 en eindigend op 31 december 2021 en is nadien verlengbaar met 1 jaar. 

6. Administratie, financiën en ICT 
6.1. Begroting 2019 en bedragen directe inning 2019 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring van de begroting 2019: 
 Goedkeuring van de ongewijzigde solidaire, gedeeltelijk solidaire en variabele 

afvalstromen en van de quota en boetes per afvalstroom; 
 Goedkeuring van de ongewijzigde aan te rekenen prijzen 2019; 
 Goedkeuring van de gewijzigde verdeling van de opbrengsten gft-stickers onder 

de deelnemende gemeenten;  
 Goedkeuring opvraging werkingsbijdragen op 01/02/19 – 01/04/19 – 01/07/19 – 

01/10/19. 
2) Goedkeuring der bedragen die een deelnemer aan de directe inning als maximum 

kohierbelasting, inclusief alle quota, kan aanrekenen in 2019:  
− Basiskost op gezinsbasis: 

 Systeem 1 (huisvuilzak + groen):  
o € 104,59 voor een eenpersoonsgezin 
o € 117,09 voor een tweepersoonsgezin 
o € 123,34 voor een driepersoonsgezin 
o € 129,59 voor een vierpersoonsgezin en meer 

 Systeem 2 (huisvuilzak + niet diftar gft): 
o € 123,85 voor een eenpersoonsgezin 
o € 136,35 voor een tweepersoonsgezin 
o € 142,6 voor een driepersoonsgezin 
o € 148,85 voor een vierpersoonsgezin en meer 

 Systeem 3 (huisvuilzak + diftar gft): 
o € 122,34 voor een eenpersoonsgezin 
o € 134,84 voor een tweepersoonsgezin 
o € 141,09 voor een driepersoonsgezin 
o € 147,34 voor een vierpersoonsgezin en meer 

 Systeem 4 (huisvuilcontainer + diftar gft):  
o € 129,49 voor een eenpersoonsgezin 
o € 140,29 voor een tweepersoonsgezin 
o € 145,69 voor een driepersoonsgezin 
o € 151,09 voor een vierpersoonsgezin en meer 

3) De gemeenten zullen individueel geïnformeerd worden.  
 



7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Ontslag Maarten De Ceulaer en voordracht de heer Peter Verheyen als lid 7.1.

directiecomité 

BESLUIT: 
Het directiecomité stelt voor aan de raad van bestuur om als volgt te beslissen:  

 Gezien het ontslag van de heer Maarten de Ceulaer dd. 30 juli 2018, wordt de heer 
Peter Verheyen aangeduid om de heer Maarten de Ceulaer te vervangen:  

- als lid van het directiecomité van Limburg.net; 
- als bestuurder voor Limburg.net bij Bionerga nv.   

 
 Subsidieaanvraag asbest door Limburg.net – stand van zaken  7.2.

BESLUIT: 
1) Limburg.net zal in naam van alle gemeenten een aanvraag indienen voor de 

eenmalige financiële financieringsenveloppe, zodat de subsidies in elk geval kunnen 
ingezet worden voor de financiering van de asbestinzameling via de Limburg.net en 
gemeentelijke parken;  

2) Het project bronophaling aan huis wordt tegen volgende maand voorbereid, zodat ook 
hiervoor de nodige subsidies kunnen aangevraagd worden;  

3) De eventuele overheveling van de gelden van de eenmalige financiering voor 
tussenkomst in het niet subsidieerbare gedeelte van de projectsubsidies van 
Limburg.net en/of de provincie worden bestuurlijk voorgelegd, waarbij een 
evenredige verdeling over de gemeenten een criterium zal zijn.  

 
 Buitengewone en bijzondere algemene vergadering Ecowerf dd. 21/11/2018 7.3.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de agenda’s van de buitengewone en bijzondere algemene 

vergadering van Ecowerf; 
2) De heer Walter Cremers zal Limburg.net vertegenwoordigen.  

 
 Buitengewone Algemene Vergadering Interleuven d.d. 19/12/18 7.4.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de agenda; 
2) Limburg.net laat zich verontschuldigen.  

8. Personeel 
 Vacature huis-aan-huis 8.1.

BESLUIT: 
1) Akkoord met openstellen van de functie belader.  De functie wordt ingeschaald 

volgens de bepalingen van het geldelijk en administratief reglement; 
2) Sluiten van een nieuw voltijds contract voor bepaalde duur met dhr. M.K. voor de 

periode 1/10/18 tot 31/12/18. Dit contract sluit aan op zijn huidig contract voor 
bepaalde duur. De medewerker blijft ingeschaald in functie van chauffeur-belader – 
graad van technisch beambte; 

3) Organisatie interne opleiding rijbewijs C met code 95 voor beladers en organisatie 
opleiding kraanmachinist voor chauffeur/beladers.  

9. Varia 
Alle bestuurder hebben een exemplaar van Vlaco Varia (jaargang 26 – nr. 3) ontvangen in 
hun bundeltje.  
  



 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 26 september 2018 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
 
De secretaris,   De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Bien Jacobs               Walter Cremers  
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