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DA'g PROPER 6EDÀAN¡

Raad Yan Bestr¡ur
Beknopt verslag Zitting van B juli 2020

S¡monsblllttg

Arnwczþ:
de heer Luc Wouters, Voorzftter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; de

heer Jo Feytons, Ondcrvool'¡itter; de hecr Marco Goossens; de heer tsart Heleven; mevrouw Dymfna

M,eynø; de hecr Bob NiJs; de hcer €arl N'rJssens; mevrouw l'leidi Pirlotte; mevrouw Isabelle

ThiclCry¡ans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid;

de hccr 6unter Þlddcrrnans, Adviserend lfd; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet

OKay; mqvrouw Miekc Ramackers; mevrouw Bien lacobs, Directeur / Secretaris

Albaþ:

Organisatie vergadering

1. Gocdkct¡rlng vorshg YorlgG YGrgldcrlng

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 24106120

2. Bcstuurlfik l' orgrni¡atlc
2.1. Strnd vrn zrl¡eir Ofiimo

KltìlilIs Glt{ot{cN

lsbdl
1) Kennisneming.

3. Ptcventie & scngibili¡Gring, communicatie

3,1. Ovcrccn komtt bczockclçccntrum
GOEDGEI(lUR.D

le¡luit

3.2, Toewijzing opdracht < C 139.OOO - projcctlcider inrichting cn opstart cducaticf

bczockcrcccntrum
GOEDGEKEURD

Besluit
Ð CoeOt<euring van het gunningsverslag AK05c-20031l-¡rrojectleider bezoekerscentrum;
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Z) De opdracht wordt toegewezen aan de firma Freestone nv, De Hene 10 - 1780 Wemmel voor een

bedrag van € 52.900 (excl. btw);

3) De opdracht is eenmalig en wordt niet verlengd

3.3. Samenwerkingsovereenkomst Centrum Duurzaam Groen
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Akkoord met het afsluiten van voorliggende samenwerkingsovereenkomst met Centrum Duurzaam

Groen.

4, Recyclageparken
4.1. Beperkte toegang tot het recyclagepark

GOEDGEKEURD

Besluit
1) De beperking die in het kader van de coronamaatregelen was ingevoerd om slechts 1 keer om de 7

dagen het recyclagepark te kunnen bezoeken wordt opgeheven met ingang van 14 juli.

4.2. Technische fiche programmã asset management
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Uitsturen van technische fiche met als doel het ingebruiknemen van een asset management

programma.

4.3 Vraag tot ingebruikname van camerabeelden om druKe park visueel te maken

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Los van de grote investering die dit met zich mee zou brengen, heeft Limburg.net niet de

bevoegdheid om camera's op openbaar domein te plaatsen, zodat niet kan worden ingegaan op de

vraag van de stad Genk. Wel is een druktebarometer voorzien op de website van Limburg.net en

kunnen de gemeenten die zelf camera's wensen te voorzien aan de ingang van het recyclagepark

gebruik maken van de data en voeding bij het Limburg'net park.

4.4. Opstart asbestinzameling RP en HAH

Besluit
1) De heropstaft van de asbestinzameling en de start van de bronophaling door Limburg.net wordt

georganiseerd in functie van beschikbaarheid van FFP3-maskers. De vooropgestelde data z'tjn:

- 28107: Verpakkingsmateriaal beschikbaar op RP;

- 11/08: Aanleveren van asbest op RP, mits verpakt, kan terug + start online reserueren asbest

hah;
- 0U09: Start bronophalingen
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2) Aankoop van de pmb-sets ruim boven de afgesproken prijs wegens grote prijsstijging pbm's met
een voorlopige meerkost van € 24.375.

5. Inzameling
5.3. Inzamelopdrachten - niet toewijzing van de pmd-inzameling

GOEDGEKEURD

Besluit
1) Niet-toewijzing van de opdracht voor de inzameling van de fractie plastic verpakkingen, metalen

verpakkingen en drankkartons afkomstig van huishoudelijk gebruik in een aantal gemeenten van het

bedieningsgebied van Limburg.net, referentíe AK0Be-200429-inzameling PMD;

2) Organiseren van een nieuwe prijsvraag aan dezelfde voorwaarden en uitvoeringsbepalingen als het

oorspron kelijke bestek.

5.4, Sluiting REMO - afiroer asbest
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Gezien de hoogdringendheid geeft de raad van bestuur de volmacht aan de directie om het

transport van asbestcontainers naar Indaver Antwerpen te organiseren, waarbij de voorkeur gaat naar

de alternatieve mogelijkheid van transport via binnenvaart op voorwaarde dat de meerkost de pr|s
van €.25,1 container ten opzichte van wegtransport, niet overschrijdt.

6. Financiën & ICT

Nih¡l

7. Personeel
7.1. Vakbondsoverleg O2lO7 l2O2O

KENNIS GENOMEN

Besluit
1) Kennisname

7.2. Verbreking tijdens lopende opzegperiode
VERDAAGD

7.3. Opstart marktbevraging < € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van de organisatie van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met

voorafgaande bekendmaking voor een planningstool, technische fiche

AKL4 c 
-20070 

8-p I a n n i n g ;
2. Goedkeuren van de organisatie van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met

voorafgaande bekendmaking voor een tool gebouwen en terreinen, technische fiche

AK1 5c_2007O8-patrimon iu m.

Limburg.net - Raad van Bestuur van 8 juli 2020 : Beknopt verslag
3/4



7.4. Nieuwe orga nisatie recyclageparken
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuring nieuwe organisatiestructuur voor de recyclageparken met teams en groepen;

2. Goedkeuring van de nieuwe functies van teamcoördinator en recyclageparkrrerantwoordelijke

met inbegrip van opleiding en verloning;

3. Goedkeuring overgangsregeling voor de 5 hoofdparkwachters in de nieuwe functie van

recyclageparla¡era ntwoordelij ke;

4. Aanpassingen worden besproken met de vakbonden en na akkoord íngevoerd in het geldel'tjk

& administratief reglement.

8. Varia
8.1. Koppeling Myscn / Greenvalley

KENNIS GENOMEN

De secretaris
Bien Jacobs

De voozitter
Luc Wouters
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