
  
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van Bestuur 2013-10 van 27 juni 2019 – 17 uur 
Vergaderplaats: Het Krekelhof, Rechterstraat 6, 3511 Hasselt 

 

Aanwezig 
 Voorzitter  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 

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

J. Feytons, B. Nijs 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen RvB09_190612. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
 Uitbreiding hortelbos  3.1.

Punt verdaagd naar een volgende vergadering.   

4. Recyclageparken 
 Opening recyclagepark Hechtel-Eksel – Sluiting recyclagepark Peer 4.1.

BESLUIT: 
1) Het bestuur neemt kennis van de timing voor de opening van recyclagepark Hechtel-Eksel 

en de tijdelijke sluiting van het recyclagepark Peer. 

5. Ophaal & recycling  
Nihil 

6. Administratie, financiën en ICT 
 Marktverkenningen < € 144.000  6.1.

Nihil 
 Marktverkenningen >  € 144.000   6.2.
 Verhuur van containers en het transport van deze containers op recyclageparken 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de organisatie van een marktbevraging voor het verhuur van containers 

en het transport van deze containers op recyclageparken; 
2) Goedkeuring bestek AK12e_190626_transport RP 2020. 

 
 
 



 Verwerven en recyclage van de kunststoffractie bij Limburg.net 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring van de organisatie van een marktbevraging voor de verwerving en recyclage 
van de kunststoffractie van huishoudelijke oorsprong bij Limburg.net; 

2) Goedkeuring bestek AK13e_190626_kunststoffen. 

 

 Verwerven en verwerken van de fractie gemengd bouwpuin bij Limburg.net 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring van de organisatie van een marktbevraging voor de verwerving en verwerking 
van de fractie gemengd bouwpuin bij Limburg.net; 

2) Goedkeuring bestek AK14e_190626_gemengd bouwpuin. 
 

 Verwerven en verwerken van de fractie vlak glas bij Limburg.net 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring van de organisatie van een marktbevraging voor de verwerving en verwerking 
van de fractie vlak glas bij Limburg.net; 

2) Goedkeuring bestek AK15e_190626_vlak glas. 
 

 Toewijzing opdrachten < € 30.000 6.3.
 Aankoop van kleine borstelmachines 

BESLUIT: 
1) Aankoop van kleine borstelmachines voor de recyclageparken; 
2) Toewijzen aankoop van 29 Dibo 750E veegmachines voor de eenheidsprijs van € 676 per 

stuk of een totale aankoopprijs van € 18.647. 
 

 Toewijzing opdrachten < € 144.000 6.4.
 Samenwerking met een sociaal secretariaat 

Punt verdaagd naar volgende vergadering.  
 

 Marktbevraging > € 144.000 6.5.
 De inzameling van holglas  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK05e_2019_inzameling holglas_gunning; 
2) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 

afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 1 toegewezen aan de nv Transport 
Van Swartenbrouck, Dellestraat 10, 3560 Lummen; 

3) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 2 toegewezen aan de nv Transport 
Van Swartenbrouck, Dellestraat 10, 3560 Lummen; 

4) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 3 toegewezen aan de nv Transport 
Van Swartenbrouck, Dellestraat 10, 3560 Lummen; 

5) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 4 toegewezen aan de nv Transport 
Van Swartenbrouck, Dellestraat 10, 3560 Lummen; 

6) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 5 toegewezen aan de nv SUEZ R&R 
BE North, Lilsedijk 53, 2340 Beerse; 

7) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 5 toegewezen aan de nv Container 
Service Gielen, Eikelaarstraat 17B, 3600 Genk; 

8) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 7 toegewezen aan de nv Container 
Service Gielen, Eikelaarstraat 17B, 3600 Genk; 



9) De opdracht voor de kleurgescheiden inzameling volgens de brengmethode van holglas 
afkomstig van huishoudelijk gebruik wordt voor perceel 8 toegewezen aan de nv Container 
Service Gielen, Eikelaarstraat 17B, 3600 Genk; 

10) Vermits de percelen 1 t.e.m. 4 aan de firma Transport Van Swartenbrouck worden 
toegewezen, wordt de aangeboden prijskorting van 2 % op de basisprijzen voor de 4 
percelen toegepast; 

11) De overeenkomsten voor de 8 percelen nemen een aanvang op 1 januari 2020 en eindigen 
op 28 februari 2026. Ze zijn nadien verlengbaar met 2 maal 1 jaar. 

 
 Toewijzing opdrachten > € 144.000 6.6.

Nihil 
 Verlengingen overeenkomsten  6.7.
 Verlenging tijdelijke vereniging 71 (Absoluut – Connect) 

BESLUIT: 
1) De Raad van Bestuur beslist om de overeenkomst met de tijdelijke vereniging 71 met één 

jaar te verlengen.  In 2020 zal de tijdelijke vereniging 71 het communicatiemateriaal voor 
Limburg.net aanmaken en advies verlenen op vraag van Limburg.net.   

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Evaluatie quotum  7.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming cijfers quotum 2018 en eerste uitwisseling van ideëen over 

toekomstscenario’s;  
2) Heragendering ter verdere bespreking op de raad van bestuur van juli, met oog op 

goedkeuring in augustus.   
 
 Gemeente Voeren – verzoek tot overdracht afvalinzameling vanaf 2020  7.2.

BESLUIT: 
1) Akkoord tot overname van de afvalinzameling in Voeren, in principe vanaf 1/1/2020; 
2) Als afvalinzamelingsysteem wordt aan Voeren voorgesteld het afval in te zamelen volgens 

het Optimo-systeem. Gezien de ligging en uitgestrektheid en Voeren ook moet starten met 
de inzameling van organisch afval, is dit het meest kostenefficiënte systeem;  

3) De afrekening gebeurt op basis van de kosten van het systeem West. Indien de gemeente 
overgaat tot directe inning, zal de totaalprijs zichtbaar gemaakt worden op de 
afvalbelasting;  

4) Indien Optimo niet als uniform systeem binnen Limburg.net ingevoerd wordt (beslissing 
voorzien in december 2019), wordt in onderling overleg onderzocht welke inzamelwijze in 
2021 van kracht wordt.  

 
 Uitmuntend Limburg  7.3.

BESLUIT: 
1) De raad van bestuur gaat akkoord om de kosten van de vereffening te dragen, mits 

naleving van de voorwaarden zoals geformuleerd; 
2) Het platform kan worden opengesteld aan niet deelnemende gemeenten van Limburg.net 

op voorwaarde dat hiervoor een redelijke vergoeding terugvloeit ter compensatie van de 
investeringskosten zoals gedragen door Limburg.net.  
 

8. Personeel 
 Vakbondsoverleg op 26 juni 2019 om 10u  8.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming.  

 



9. Varia 
 Standpunt enkele gemeenten m.b.t. de verlenging van de vereniging 
 Brieven Kringwinkels in verband met Optimo 

 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 27 juni 2019 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
De secretaris,   De voorzitter  
 
 
 
 
 
Bien Jacobs                   Luc Wouters 
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