
LIMBURG.NET
DA'S PROPER GEDAAN

Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 11 maart 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters; de heer Alex Dubois; mevrouw Ingrid Erlingen; de heer Jo Feytons; de heer

Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw Dymfna Meynen; de heer Bob Nijs; de heer
Muhammet Okay; mevrouw Míeke Rarnaekers; mevrouw Isabelle Thielemans; de heer Tom Thijsen;
mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens; de heer Gunter Haeldermans; de heer Kris

Somers; mevrouw Bien Jacobs

Verontschuldigd:
de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; de heer Tom Cox

Inleiding

1. Goedkeur¡ng yerslag vorige vergader¡ng
1.1. Gocdkcuring van hct vcrslag van de raad van bcstuur van 19/02 l2O2O

GOEDGEKEUR,D

2. Bestuurlijk & organ¡satie
2.1. Optimo cn verdichtc Acbicdcn

GOEDGEKEUR,D

Bcsluit
1) Het bestuur geeft goedkeuring aan de presentatie met naam "191213 PO kost frequentie"
betreffende een wekelijkse frequentie in verdichte gebieden;

2) Elke gemeente kan in samenspraak met Limburg.net de gebíeden bepalen waar zij vinden waar
een hogere frequentie effectief is aangewezen, maar de kosten worden als seruicekost gedragen door
de individuele gemeente of stad;

3) De nota met naam PO quotum - voorstel verdichting (V200214-1) wordt eveneens goedgekeurd

waardoor alle gemeenten een financieringsaanvraag, binnen beperKe thema's rond hoogbouw en

verdichting, kunnen indienen bij Limburg.net en waarbij het beschikbare budget rechtstreek
gerelateerd is aan de afgehaalde - of gebruíKe - quota huisvuil.

3. Preyentie & sensibilisering, communicatie
3.1. Klachtenrapport 2019

KENNIS GEI{OIIET
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Besluit
1) Ter kennisgeving.

3.2. Openbare verkoop gronden Tessenderlo en Ham
GOEDGEKEURD

Bèsluit
1) Akkoord om een bod uit te brengen tijdens de openbare verkoop van dinsdag 24 maaft voor
loten 5, 6,7,8 en 9 (22,5 ha). Op voorwaarde dat de respectievel'rjke schepencolleges (Ham voor
ongeveer 2 ha en Tessenderlo voor 20,5 ha) zich akkoord verklaren met de bebossing en op
voorwaarde dat:

. de schattingsverslagen tijdig opgeleverd worden en de verkoopprijs onder de schattingsprijs
ligt;

. akkoord van de gemeenten Ham en Tessenderlo m.b.t. bebossing van de percelen;
¡ Limburg.net geen saneringskosten draagt (perceel 9)

2) De Raad van Bestuur verleent een volmacht aan Kris Somers en Bien Jacobs om in naam van
Limburg.net een bod uit te brengen op bovenstaande percelen tijdens de openbare verkoop. Ook in
het verleden werden reeds op deze manier gronden aangekocht.

3.3. OpstaÉmarktbevraging < € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor
een'Projectleider inrichting en opstart educatief bezoekerscentrum';

2) Goedkeuring technische fiche AK05c_20031l_projectleider educatief bezoekerscentrum

4. Recyclageparken
4.1. Gunning'AanlegrecyclageparkGenkBosdellnfrastructuurwerken'

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van het verslag met ref. P013097 6MN/VA001KGR-Infrastructuurwerken en
advisering om de inschrijving te weerhouden van NV Stratica, Antwerpsesteenweg 187 te
Leopoldsburg, tegen het bedrag van € 1.302.751,05 excl. btw;

2) Goedkeuring aanvragen bij OVAM,

4.2. Bouw recyclagepark KoÉessem uitgesteld
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisneming
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5. Inzameling
5.1. Opstaft marktbevraging > € 139.000 - 2 fases: goedkeuring selectieverslag en

goedkeuring gunningsleidraad'Optimo'
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Het selectieverslag wordt via mail aan de bestuurders bezorgd, die ook via mail het verslag zullen
goedkeuren.

2) Goedkeuring van de gunningsleidraad voor'De inzameling van huishoudelijk afual in verschillende
kleuren zakken volgens het Optimo-systeem in het bedieningsgebied van Limburg.net' en het
bijhorende ontwerp van raamovereenkomst.

5.2. Opstaft marktbevraging > € 139.000 - 2 fases: goedkeuring selectieverslag en
goedkeuring gunningsleidraad'Diftar'
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Het selectieverslag wordt via mail aan de bestuurders bezorgd, die ook via mail het verslag zullen
goedkeuren;

2) Goedkeuring van de gunningsleidraad voor'de inzameling van huisvuil en gft met diftarcontainers
in een deelvan het bedieningsgebied van Limburg.net' en het bijhorende ontwerp van
raamovereenkomst.

6. Financiën & ICT

6.1. OffeÉeaanpassingorchestratieplatform
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Akkoord voor b'rjkomende ontwikkeling orchestratieplatform voor €. 14.I75 excl. btw.

7, Personeel

7.1. Terugkoppeling vakbondsoverleg
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisneming.

7.2. Aanwerving 2 chauffeur-beladers
KENNIS GENOMEN

Besluit
1) De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het hoofd van het personeel d.d

41312020:

. Goedkeuring verslag externe aanwervingsprocedure voor de 2 openstaande functies van

chauffeur-belader;
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. Aanwerving van DG uit Tongeren met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur in de

functie van chauffeur-belader. Zijn aanvangsdatum wordt vastgesteld in functie van de

opzegtermijn bij zijn huidige werkgever. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in

niveau D - graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteít is vastgesteld door

het directieteam;
. Aanwerving van JL uit Pelt met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur vanaf 9

maart 2020 in de functie van chauffeur-belader. De betrokken medewerker wordt ingeschaald

in niveau D - graad van technisch beambte. De nuttige geldelUke anciënniteit is vastgesteld

door het directieteam;
. Wordt in de werfreserve geplaats, WS uit Sint-Truiden. De werfreserve is 2 jaar geldig vanaf

de datum van beslissing,

7.3, Openstelling nieuwe functie deskundige externe communicatie en klantendienst
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring openstelling van een voltijdse functie van coördinator externe communicatie en

klantendienst;

2) Inschaling van deze functie in de graad van administratief deskundige volgens de bepalingen van

het geldelijk & administratief statuut;

3) Opstarten selectieprocedure volgens de procedure aanwerving en selectie van personeel.

8. Varia

8.1. Scholenworkshops Goodplanet
BEHANDELD

Corona
BEHANDELD
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