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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 9 september 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; de 
heer Jo Feytons, Ondervoorzitter; de heer Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw Dymfna 
Meynen; de heer Bob Nijs; de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw Isabelle 
Thielemans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; 
de heer Gunter Haeldermans, Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet 
Oktay; mevrouw Mieke Ramaekers; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid

Organisatie vergadering
De vergadering is online georganiseerd via Teams. 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 26/8/2020

GOEDGEKEURD

2. Bestuurlijk & organisatie
Stand van zaken inzameling
KENNIS GENOMEN

5. Inzameling
5.1. Opstart marktbevraging  - inzameling textiel via textielcontainers 

GOEDGEKEURD

Besluit
1)  Goedkeuring van de organisatie van de marktbevraging voor inzameling textiel via 
textielcontainers via een openbare procedure;

2)  Goedkeuring lastenboek bestek AK24e_200909_inzameling textiel via containers.

5.2. Samenwerking Bionerga Logisics voor logistieke ondersteuning afvalinzameling 
GOEDGEKEURD
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Besluit
1) De overeenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen Limburg.net en Bionerga Logistics 
m.b.t. de logistieke ondersteuning voor de afvalinzameling – gevoegd als bijlage bij dit besluit – goed 
te keuren en met de inhoud ervan in te stemmen. 

5.3. Opdracht bouw Optimo sorteerinstallatie 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De raad van bestuur neemt akte van de instemming die Bionerga geeft aan de verwerking van 
Optimo-afval en het engagement van Bionerga om daartoe te voorzien in een Optimo-
sorteerinstallatie, in uitvoering van de artikelen 3.1 en 3.2 van de Dienstenovereenkomst;

2) De vergoeding die Limburg.net aan Bionerga zal betalen voor de verwerking van het Optimo-afval 
aan de hand van een Optimo-sorteerinstallatie is in overeenstemming met het 
vergoedingsmechanisme uit de Dienstenovereenkomst. 

5.4. Toewijzing opdracht  >  € 139.000 - pmd inzameling 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De opdracht voor de inzameling van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons afkomstig van huishoudelijk gebruik toe te wijzen aan de firma nv Renewi, 
Berkebossenlaan 7, 2400 Mol. De opdracht vangt aan op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 
december 2028;

2) De (gewogen) gemiddelde jaarlijkse kostprijs bedraagt € 1.056.665,33, excl. btw.  De kostprijs 
wordt volledig door Fost Plus gefinancierd.

5.5 Verlenging opdracht pmd sortering tot 31/3/2020
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Goedkeuring van de verlenging tot 1 april 2021 van de huidige overeenkomst met de firma Renewi 
voor de sortering van het pmd, ingezameld huis aan huis en op de recyclageparken (opdracht met ref. 
AK01e_160302_sorteren pmd_bestek); 

2) Goedkeuring van de overeengekomen sorteerkost van € 200/ton (volledig door Fost Plus 
gefinancierd).

7. Personeel
7.1. Nieuwe organisatie recyclageparken

GOEDGEKEURD
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Besluit
1) Goedkeuring van de leasing van 4 bedrijfswagen Citroën C5 Aircross business lounge bij KBC-
autolaese;

2) Goedkeuring kosten verbonden aan het thuiswerk voor de teamcoördinatoren, zijnde de kosten 
verbonden aan de internetverbinding en een bureauvergoeding van 55 euro per maand;

3) Bevestiging dat woon-werkvergoeding voor parkwachters en parkverantwoordelijken berekend 
wordt op basis van de effectieve afstand voor de parken binnen hun groep (vaste werkplekken) en dat 
verplaatsingen buiten deze groep aanzien worden als dienstverplaatsingen.

8. Varia
8.1. Datum volgende raad van bestuur 

GOEDGEKEURD

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


