
  
 
Opdrachthoudende Vereniging 
 
Raad van Bestuur 2020-02 van 22 januari 2020 – 18 uur 
Vergaderplaats: Kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 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 

Tijdelijk aanwezig 
Verontschuldigd 

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

Wim Govaerts 

Tom Cox  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen RvB01_200108. 

2. Bionerga 
/ 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie  

4. Recyclageparken 

5. Ophaal & recycling 
 Opstart inzameling bronophaling asbest + verpakt aanbrengen asbest op de 5.1.

recyclageparken  
BESLUIT: 

1) Kennisneming en goedkeuring verdere timing inzake communicatie en opstart 
asbestinzameling aan huis vanaf 30/03/2020; 

2) Vanaf 31/3/2020 wordt het asbest op de Limburg.net recyclageparken verplicht verpakt 
aangeleverd; 

3) Goedkeuring van het tarievenreglement asbestinzameling en het aangepaste 
tarievenreglement recyclageparken; 

4) Aan de gemeenten met een gemeentelijk park zal gevraagd worden dat zij ook voorzien om 
asbest verpakt op de parken te laten aanleveren en hun contantbelastingreglement aan te 
passen;  

5) Goedkeuring marktverkenning tot aankoop van 20 asbestcontainers en toewijzing aan 
CLIJSTERS bvba ten bedrage van € 78.000 exclusief btw;  

6) De opstart van de communicatie aan de gemeenten gebeurt in samenspraak met de 
Provincie.  



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

/ 
 Marktverkenningen >  € 144.000 6.2.

/ 
 Toewijzing opdrachten < € 30.000 6.3.

/ 
 Toewijzing opdrachten < € 144.000  6.4.

Zie punt 5.1. - asbestcontainers 
 Toewijzing opdrachten > € 144.000  6.5.

/ 
 Verlenging overeenkomsten  6.6.

/ 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken  
 Stand van zaken optimo  7.1.
 Overleg diftargemeenten   
 Overleg stedelijk gebied 

 
BESLUIT:  

1) Kennisname stand van zaken dossiers; 
2) Er wordt een vergadering belegd met Genk en Hasselt om de studie inzake wekelijkse 

inzameling toe te lichten en het voorstel van aanpak.  
 

 Optimo wagen  
BESLUIT: 

1) De raad van bestuur gaat akkoord dat beide prototypes gebouwd worden en geeft de 
volmacht aan de evaluatiecommissie om – in het kader van de gemaakte prijsafspraken – 
verder te onderhandelen over de prijs of details in de offertes.  

8. Personeel 
1. Genezenverklaring arbeidsongeval  

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 15 november 2019 overkomen aan mevr. E.D. is afgesloten zonder 

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, 

is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke 
betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief). 

9. Varia 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 22 januari 2020 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
 
De secretaris,   De voorzitter  
 
 
Bien Jacobs                   Luc  Wouters 
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