
  
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van Bestuur 2019-13 van 11 september 2019 – 17 uur 
Vergaderplaats: Burelen Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt 

 

Aanwezig 
 Voorzitter  Luc Wouters  

Ondervoorzitters Alex Dubois, Jo Feytons 

Stemgerechtigde leden 

 
 
Adviserende leden  

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

Anita Bullens, Tom Cox, Gunter Haeldermans  

Personeel 

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

A. Bullens  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen RvB12_190828. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie  
Nihil 

4. Recyclageparken  
 Proefproject Rummen  4.1.

BESLUIT: 
1) Principieel akkoord om verder in gesprek te blijven met EcoWerf aangaande de uitwerking 

van een proefproject waarbij aan de inwoners van Rummen (deelgemeente Geetbets) 
toegang wordt verleend tot het reyclagepark van Nieuwerkerken, mits er statutair geen 
beperking is en er geen kosten zijn voor Limburg.net (respect kostprijs structuur). 

5. Ophaal & recycling  
Nihil 

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

Nihil 
 Marktverkenningen >  € 144.000   6.2.

Nihil 
 Toewijzing opdrachten < € 30.000 6.3.

Nihil 
 Toewijzing opdrachten < € 144.000 6.4.



7. Bestuurlijke & Juridische Zaken  
 Vastleggen data politiek overleg en algemeen comité ter voorbereiding van de 7.1.

beslissing inzake uniform inzamelsysteem  
BESLUIT: 

1) Kennisneming en input op de stand van zaken Optimo; 
2) Kennisneming en akkoord verdere verdere timing. 

 
 Goedkeuring model kohier- en contantbelastingreglement  7.2.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de aanpassingen in het model contant- en kohierbelasting 2020, 

houdende volgende principiële beslissingen:  
 Het quotum huisvuil blijft ongewijzigd voor 2020 en 2021 
 Afstemming van het quotum asbest met de bronophaling, zodat dit quotum wordt 

opgetrokken van 200 kg naar 600 kg vanaf 1/1/2020; 
2) Oproep aan de gemeenten die nog een afwijkend tarief hanteren voor de inzameling van 

grofvuil, het voorgestelde uniforme tarief van € 20/ophaalbeurt goedkeuren.  
 

 Aanpassingen overige reglementen  7.3.
BESLUIT: 

1) Kennisneming en brainstorm inzake problematiek;  
2) Kennisneming schrijven Riemst – de geformuleerde vragen zullen in het kader van de 

aanpassing van het afvalreglement mee onderzocht worden; 
3) Principieel akkoord om verder onderzoek te doen naar handhaving op de recyclageparken 

via camera’s en inzetten van een vaststellend ambtenaar door Limburg.net.  
 

 Uniformering grofvuilstickers 7.4.
BESLUIT: 

1) Afschaffen van grofvuilstickers per gemeente en overgaan naar gezamenlijke sticker. 
 

 Huisvuilzakken  7.5.
BESLUIT: 

1.     De raad van bestuur gaat over tot voorwaardelijke intrekking van de gunningbeslissing dd. 
31 juli 2019; 

2.     Bien Jacobs wordt gelast met het verder onderzoek of aan alle voorwaarden voldaan is om 
conform de beslissing van de raad van state een nieuwe gunning te voorzien, en in dat 
geval over te gaan tot de kennisgeving van de beslissing tot intrekking en gunning of 
indien niet mogelijk blijkt tot gunning over te gaan, elke handeling te stellen ter 
remediëring van de gunningsprocedure.  

8. Personeel 
Nihil 

9. Varia 
 Klachten inzameling 

 
Opgemaakt te Hasselt, de 11 september 2019 

Namens de raad van bestuur 
In opdracht 

 
 
De secretaris,   De voorzitter  
Bien Jacobs                   Luc Wouters 
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