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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 28 juli 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; mevrouw Dymfna Meynen; de heer Carl 
Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; de heer Tom Thijsen; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; de 
heer Gunter Haeldermans, Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; 
mevrouw Mieke Ramaekers; de heer Michel Duijsters

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid

Verontschuldigd:
de heer Bart Heleven; de heer Bob Nijs; mevrouw Isabelle Thielemans; mevrouw Liesbeth Werelds; 
mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1.  Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 23/06/21

 
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Afvalbeleid en wateroverlast
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Kennisname.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Aanvragen preventiefonds
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Het managementteam stelt vast dat bovenstaande aanvragen van gemeenten voldoen aan de 
voorwaarden van het Preventiefonds. De betrokken gemeenten worden op de hoogte gebracht dat 
hun aanvraag goedgekeurd is.

4. Recyclageparken
Nihil
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5. Inzameling

5.1. Toewijzing opdracht  >  € 139.000 Levering tuinafvalzakken
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)   Goedkeuring van het gunningsverslag AK03_210526_ tuinafvalzakken;
2)   De opdracht wordt toegewezen aan de firma Cedo Folien und Haushaltsprodukte GmbH voor een 
bedrag van € 149.000 (excl. btw);
3)   De opdracht loopt van september 2021 tot september 2023 en is verlengbaar met 1 jaar.

5.2. Toewijzing opdracht  <  € 139.000 Levering keukenafvalzakken
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)   Goedkeuring van het gunningsverslag AK05_210526_keukenafvalzakken;
2)   De opdracht wordt toegewezen aan de firma FO-Security S.A. voor een bedrag van € 87.600 
(excl. btw);
3)   De opdracht loopt van september 2021 tot september 2023 en is verlengbaar met 1 jaar. 

5.3. Toewijzing opdracht  <  € 139.000 Levering textielzakken
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)   Goedkeuring van het gunningsverslag AK04_210526_textielzakken;
2)   De opdracht wordt toegewezen aan de firma Cedo Folien und Haushaltsprodukte GmbH voor een 
bedrag van € 77.500 (excl. btw);
3)   De opdracht loopt van september 2021 tot  september 2023 en is verlengbaar met 1 jaar. 

5.4. Opstart marktbevraging  > 139.000 - inzameling papier en karton in regio 
'Zuid'
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)  Goedkeuring van de organisatie van de marktbevraging voor de inzameling van papier en karton in 
regio 'Zuid' via een openbare procedure;
2)  Goedkeuring lastenboek AK07_210728_inzameling p&k Zuid.

5.5. Opstart marktbevraging  > 139.000 - aankoop van tuinbakken voor Genk en 
Diepenbeek
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)  Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor de aankoop van tuinbakken 
voor de gemeenten Genk en Diepenbeek; 
2)  Goedkeuring lastenboek AK09_210728_tuinbakken;
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3)  Aankoop van 7.000 OTP-chips bij Inovim nv, Lindeveldstraat 8, 9308 Hofstade-Aalst aan een prijs 
van 1,20 € per stuk.

5.6. Opstart marktbevraging  > 139.000 - verwerving van papier en karton in 
regio Zuid
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)  Goedkeuring van de organisatie van de marktbevraging voor de verwerving en recyclage van oud 
papier-karton afkomstig van selectieve inzameling via openbare procedure;
2)  Goedkeuring lastenboek AK08_210728_verwerven p&k Zuid.

5.7. Aankoop groene composteerbare groenafvalzakken
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Akkoord met de aankoop van 330.000 groene composteerbare zakken voor de vlotte transitie naar 
het Optimosysteem, met een meerprijs van € 26.677,20 exclusief btw.

5.8. Toewijzing opdrachten  <  € 30.000 - inzamelen van oude GFT-bakken in Genk 
en Diepenbeek en uitzetten van tuinafvalbakken in Genk en Diepenbeek
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)   De opdracht "Inzamelen van oude GFT-bakken in Genk en Diepenbeek" wordt toegewezen aan de 
firma Bewel voor een geraamd bedrag van € 26.500;
2)   De opdracht "Uitzetten van tuinafvalbakken in Genk en Diepenbeek" wordt toegewezen aan de 
firma Bewel voor een geraamd bedrag van € 29.800.

5.9. Omschakeling naar Optimo-inzameling in Genk en Diepenbeek: wijziging 
opdracht gft-inzameling 
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) De opdracht 'AK23e_200826_inzameling gft', wordt gewijzigd als volgt:

 Vanaf 1 januari 2022 wordt in de gemeenten Diepenbeek en Genk niet langer een gft-
inzameling voorzien;

 De nieuwe prijzen vanaf 1 januari 2022:
o prijs per inwoner/jaar: € 9,26 
o prijs per ton: € 43,02

2) Er wordt goedkeuring verleend aan het ontwerp van bijakte dat in bijlage bij dit besluit wordt 
gevoegd. 

5.10. Omschakeling naar inzameling Optimo in Genk en Diepenbeek 
GOEDGEKEURD

Besluit
-
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1) In de gemeente Diepenbeek en een deel van de stad Genk (gebieden Terboekt, Oud-Sledderlo, 
Nieuw-Sledderlo, Genk Zuid, Caetsbeek, Oud Termien, Nieuw Termien, Bokrijk, Boxbergheide en Genk 
Winterslag Cité 2&4) zal vanaf 1 januari 2022 een Optimo-inzameling plaatsvinden, die wordt 
uitgevoerd door Suez. Deze opdracht loopt tot 31 december 2025;
2) Deze Optimo-inzameling zal plaatsvinden cf. de financiële voorwaarden die met Suez zijn 
overeengekomen, zoals in dit besluit herhaald, en volgens de technische voorwaarden die ook in 
andere Optimo-inzamelingen gelden;
3) Een vooraankondiging van het voornemen tot het sluiten van de overeenkomst inzameling Optimo 
in de gemeente Diepenbeek en een gedeelte van de stad Genk door de firma Suez in de periode van 1 
januari 2022 tot en met 31 december 2025 wordt gepubliceerd in het Europees Publicatieblad en het 
Bulletin der Aanbestedingen. Tien dagen na deze ex ante publicatie, zal dan tot sluiting van de 
opdracht worden overgegaan aan voormelde voorwaarden.

5.11. Omschakeling naar inzameling Optimo in Genk en  inzameling tuinbak in 
Genk en Diepenbeek 
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Vanaf 1 januari 2022 zal Limburg.net in eigen beheer, in een in-house samenwerking met haar 
partner Bionerga-Logistics, instaan voor de inzameling van:

 Gekleurde Optimo-zakken in de gemeente Genk, met uitzondering van het gedeelte dat door 
de firma Suez wordt ingezameld cf. het besluit van de Raad van Bestuur van dezelfde datum;

 Tuinbakken in de gemeenten Genk en Diepenbeek.
2) De inzameling van huisvuil en pmd, in de gemeenten Genk en Diepenbeek, uitgevoerd door 
Limburg.net in eigen beheer, zal vanaf 1 januari 2022 worden stopgezet.

6. Financiën & ICT
6.1. ICT-veiligheidsaudit
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Kennisname van de bestelling van een ICT-veiligheidsaudit via de raamovereenkomst van Audit 
Vlaanderen. Het betreft een basis veiligheids-audit bij firma Deloitte met mogelijkheid van een 
aanvullende audit op basis van resultaten van de basisaudit.

6.2. Opstart marktbevraging  <  € 139.000 - planningssoftware
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1)  Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor 
planningssoftware voor de recyclageparken en ophaaldienst;
2)  Goedkeuring technische fiche AK07c_210728_planningssoftware;
3)  Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers.

7. Personeel
7.1. Vakbondsoverleg
GOEDGEKEURD

Besluit
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-
1) Kennisname van het verslag van het BOC van 29 juni 2021.

7.2. Limburg.net - risicoanalyse welzijn
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Goedkeuring van de organisatie van een kwantitatieve risicoanalyse psychosociale aspecten;
2) Agenderen op het Hoog Overleg Comité van 29 september 2021.

8. Varia
Debat quotumzakken 
In een korte stand van zaken worden een aantal topics in voorbereiding van het debat over de 
quotumzakken toegelicht. Het is niet de bedoeling in deze vergadering een beslissing te nemen. Het 
bestuur kan zich vinden dat het wijzigen van het  quotum aan de orde is. Er is binnen het bestuur 
evenwel geen vraag, noch draagvlak, om het quotum af te schaffen. Het bestuur geeft volgende 
aandachtspunten mee:
- Het quotum van de 1-persoonsgezinnen;
- Pmd-zakken in het quotum;
- Mogelijkheid om te werken met voorschotten, zoals bij energie;
De raad van bestuur van 25 augustus 2021 blijft behouden en zal fysiek doorgaan. De info over de 
wijziging van het quotum wordt tijdig aan de bestuurders bezorgd.
 


