
  
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van Bestuur 2013-09 van 12 juni 2019 – 17 uur 
Vergaderplaats: Kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilgensingel 32, 3500 Hasselt 

 

Aanwezig 
 Voorzitter a.i.  Luc Wouters  

Ondervoorzitters Alex Dubois, Jo Feytons 

Stemgerechtigde leden Ingrid Erlingen, Marco Goossens, Bart Heleven, Dymfna Meynen, Bob 
Nijs, Carl Nijssens, Oktay Muhammet, Heidi Pirlotte, Mieke Ramaekers, 
Isabelle Thielemans, Tom Thijsen, Liesbeth Werelds  

Personeel 

Tijdelijk aanwezig 
 
Verontschuldigd 

Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur) 

Wim Govaerts – projectleider innovatie (punten 5.2 en 6.1); Michel 
Duijsters – manager personeel (punt 8.1. en 8.2) 

A. Dubois, I. Erlingen, H. Pirlotte 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen RvB08_190522. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
Nihil 

4. Recyclageparken 
Nihil 

5. Ophaal & recycling  
 Ondergrondse containers openbare instanties  5.1.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van het principe om bij de uitwerking van het bestek ‘Plaatsen ondergrondse 

containers voor huisvuil’ ook een onderdeel te voorzien voor het plaatsen van 
ondergrondse containers voor steden/gemeenten/openbare instanties. Het lastenboek 
wordt voorbereid tegen het najaar.  

 Presentatie bevraging vuilbakjes en sluikstorten 5.2.

BESLUIT: 
1) Kennisname van resultaten bevraging vuilbakjes en sluikstorten. 

 
 
 
 
 



6. Administratie, financiën en ICT 
 Marktverkenningen < € 144.000  6.1.
a. Mobiliteitsstudie fase 3 rond een nieuwe inzamelmethode voor Limburg.net  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

voor mobiliteitsstudie fase 3 rond een nieuwe inzamelmethode voor Limburg.net; 
2) Goedkeuring technische fiche AK10c_190612_mobiliteit optimo tris; 
3) Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers. 

 
 Marktverkenningen >  € 144.000  6.2.

Nihil 
 Toewijzing opdrachten < € 30.000 6.3.

Nihil 
 Toewijzing opdrachten < € 144.000 6.4.

a. Samenwerking met een extern callcenter  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de gunningsnota AK07x_2019_callcenter; 
2) De opdracht wordt toegewezen aan de firma Callexcell nv, Tiensesteenweg 168 blok C bus 

401 – 3800 Sint-Truiden voor een totaalprijs van €47.893,10;   
3) De opdracht vangt aan op 15 juni 2019 en loopt 1 jaar. 

 
b. Wespen, ongedierte en vliegende dieren bestrijding op recyclageparken  

BESLUIT: 
1) De opdracht voor het bestrijden van wespen, ongedierte en vliegende dieren op 

recyclageparken van Limburg.net wordt toegewezen aan de firma MOB Service, Holt 138 – 
3740 Bilzen; 

2) De opdracht geldt voor de duur van 2 jaar en kan nadien 2 maal verlengd worden voor de 
duur van 1 jaar. 

 
c. Ophalen en verwerken van banden op recyclageparken  

BESLUIT: 
1) De opdracht voor het ophalen en verwerken van autobanden wordt toegewezen aan de 

firma Rubber Recycling bvba, Emiel Vlieberghlaan 3 – 3900 Overpelt voor een bedrag van 
€ 3.595 op jaarbasis; 

2) De opdracht wordt afgesloten voor de duur van 2 jaar en 6 maanden met ingang van 1 
juli 2019 tot 31 december 2021. Ze kan nadien 1 maal verlengd worden met 1 jaar. 
 

 Toewijzing opdrachten > € 144.000 6.5.
Nihil 

 Verlengingen overeenkomsten  6.6.
a. City Depot  

BESLUIT: 
1) Ondertekening van addendum contract CityDepot.  

 
b. Diverse inzamel- en verwerkingscontracten 

BESLUIT: 
1) Goedkeuren met verlenging van de onderscheiden overeenkomsten. 

 
 
 
 
 



 Projectaanvraag ‘Werkplan halve euro’ 6.7.

BESLUIT: 
1) Akkoord met aanvraag van subsidies in kader van ‘Werkplan halve euro’ voor een bedrag 

van maximum € 50.000 met het oog op het ontwikkelen van een controlemechanisme om 
de zuiverheid van de selectieve inzameling via ondergrondse containers (O.C.) te 
verbeteren door het ontwikkelen van een mechanisme dat het achtergelaten afval koppelt 
aan de identiteit van de burger die het afval deponeert. 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Uitmuntend Limburg  7.1.

BESLUIT: 
1) Stopzetting van verdere financiële ondersteuning aan de vzw Uitmuntend Limburg.  

 
 Uitspraak in hoger beroep in het dossier Superbeton versus Limburg.net 7.2.

betreffende aanleg recyclagepark Beringen  
BESLUIT: 

1) Akkoord om het arrest van het Hof van beroep Antwerpen voor advies voor te leggen aan 
een cassatieadvocaat en ingeval van positief advies Cassatieberoep aan te tekenen. 

  
 Principiële beslissing Gingelom tot toetreding directe inning, invoering gft-sticker 7.3.

en overdracht recyclagepark  
BESLUIT: 

1) Kennisneming van de beslissing van Gingelom. 
 

 Algemene vergadering en aanduiding vertegenwoordiger Bionerga  7.4.
BESLUIT: 

1) Als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Bionerga wordt mevrouw Mieke 
Ramaekers aangeduid voor de huidige legislatuur;  

2) Als plaatsvervanger wordt de heer Jo Feytons aangeduid.  
 

 Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering Centrum Duurzaam Groen 7.5.
(CDG)  

BESLUIT: 
1) De heer Marco Goossens wordt voorgedragen als bestuurder bij Centrum Duurzaam Groen;  
2) Als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering worden de heer Marco Goossens en 

de heer Luc Wouters aangeduid.  
 

 Bijzondere algemene vergadering Interleuven   7.6.
BESLUIT: 

1) Limburg.net laat zich verontschuldigen voor de vergadering.  

8. Personeel 
 Organisatie recyclageparken  8.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming van de problematiek en richtlijnen om afspraken te maken met de 

vakbond, waarbij de huidige interimuren zoveel als mogelijk omgezet worden in vaste 
tewerkstelling, gedeeltelijk via zomercontracten. 
 
 Vakbondsoverleg op 26 juni 2019 om 10u 8.2.

 



9. Varia 
- Sint-Truiden 
- Ambtenarenoverleg 
- Tevredenheid recyclagepark Pelt 

 -    Vragen vanuit gemeenten 
Er wordt afgesproken dat de bestuurders op de hoogte worden gebracht indien er een vraag komt 
vanuit de gemeente of indien er daar een afspraak wordt belegd. Aangezien de bestuurders 
optreden voor alle gemeentebesturen, wordt ook best een afspraak gemaakt hoe om te gaan met 
vragen vanuit een niet-vertegenwoordigde gemeente.  

 
 
 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 12 juni 2019 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
De secretaris,   De voorzitter  
 
 
 
 
 
Bien Jacobs                   Luc Wouters  
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