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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 12 mei 2021

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; de heer Gunter Haeldermans, 
Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; mevrouw Mieke 
Ramaekers; de heer Michel Duijsters

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Tom Cornelissen, Bionerga; de heer Philip Peeters, Bionerga; mevrouw Martine Reynders, 
manager financiën & ict

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid

Verontschuldigd:
mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van  28/04/21

 
2. Bestuurlijk & organisatie
Nihil

 
3. Preventie & sensibilisering, communicatie

3.1. Klimaatbomen in Limburg - project i.s.m. LSM
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Akkoord met de projectaanvraag, het subsidiereglement en de samenwerkingsovereenkomst mits 
aanpassingen aan looptijd, budget en verdeelsleutel zoals geformuleerd.

4. Recyclageparken
4.1. Heffingen afvalwater RP



Limburg.net - Raad van Bestuur van 12 mei 2021 : Beknopt verslag
2/2

KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname van de heffing op afvalwater op recyclageparken;
2. Het onderzoek van de milieucoördinator wordt afgewacht.

5. Inzameling
5.1. Stand van zaken werkzaamheden Bionerga (site Beringen) 
GOEDGEKEURD

Besluit
1) Vergadering neemt kennis van de stand van zaken;

2) Goedkeuring addendum in kader van het financieringsdossier.

6. Financiën & ICT
6.1. Toelichting individuele afrekening gemeenten
KENNIS GENOMEN

7. Personeel
7.1. Huis-aan-Huis - aanwerving 2 chauffeur-beladers
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname aanwerving van dhr. M.M. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur 

in de functie van chauffeur-belader. Zijn aanvangsdatum wordt vastgesteld op 17 mei 2021 
en de betrokken medewerker wordt ingeschaald in graad van chauffeur-belader. De nuttige 
geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het hoofd van het personeel;

2. Kennisname aanwerving van dhr. C.A. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur 
in de functie van chauffeur-belader. Zijn aanvangsdatum wordt vastgesteld op 5 juli 2021 en 
de betrokken medewerker wordt ingeschaald in graad van chauffeur-belader. De nuttige 
geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het hoofd van het personeel.

7.2. Recyclageparken - ontslag medewerker
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met R.P. als parkwachter met 

uitbetaling van een compenseerde opzeggingsvergoeding van 1 week loon.


