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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 13 oktober 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; 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 Carl Nijssens; de heer Tom Cox, Adviserend lid

Verontschuldigd:
de heer Michel Duijsters

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 29 september 2021

 
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Modelreglementen 2022
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuring van model belastingreglement;
2. Goedkeuring van model afvalreglement Optimo;
3. Goedkeuring van tarievenreglement Tuinbak;
4. Goedkeuring van tarievenreglement intercommunale recyclageparken.

2.2. Zwerfvuil: handhaving en Gas-reglementering
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisneming;
2. Opstart onderzoek gevolgen vraag Ovam.

2.3. Vraag prijsherziening dossier ondergrondse containers 
GOEDGEKEURD
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Besluit
-

1. Op basis van het voorgelegde dossier blijkt een ontwrichting van het contractueel evenwicht 
door de onvoorziene stijging van de metaalprijzen (wereldmarkt). Voor een correcte 
inschatting van de voorgestelde prijsstijging wordt een verslag gevraagd van de revisor. 

2.4. Algemene vergadering Limburg.net 
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1.  Goedkeuring van de agenda van de A.V. van 15 december 2021. 

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
Nihil

 
4. Recyclageparken
Nihil

 
5. Inzameling

5.1. Toewijzing opdracht  >  € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuring van het gunningsverslag AK09_210728_inzamelen p&k;
2. De opdracht voor de inzameling van papier-karton afkomstig van huishoudelijk gebruik in de 

gemeenten opgenomen in bijlage C bij het bestek wordt toegewezen aan de firma 
GEPETRANS bvba, Bronstraat 13, 3730 Hoeselt voor een bedrag van 1.423.940,80 € exclusief 
btw per jaar; 

3. De opdracht neemt een aanvang op 1 maart 2022 en loopt af op 28 februari 2027. Na het 
verstrijken van de basislooptijd kan de opdracht, mits schriftelijk akkoord tussen de beide 
partijen uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de lopende periode, drie (3) maal met 
een periode van één (1) jaar worden verlengd. 

5.2. Keuze alternatieve brandstof huisvuilwagenvloot 2022
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Akkoord met de installatie van een home base tankinfrastructuur aan de stelplaats door 
Bionerga Logistics;

2. Gezien de voorbeeldfunctie van Limburg.net, gaat de voorkeur uit naar 100% HVO vanaf 
2022, hetgeen haalbaar moet zijn mits akkoord van Ovam en Fostplus betreffende hun 
aandeel in de kosten. 

5.3. 1100L - pmd en p/k - scholen en appartementen
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GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Principieel akkoord om  voor appartementen (1100L-containers en ondergrondse containers) 
een basiskostprijs aan te rekenen voor de inzameling van pmd, vergelijkbaar met de kostprijs 
van blauwe zakken. Hiervoor dient het reglement aangepast te worden; 

2. Opzetten van informatiecampagne voor scholen omtrent het vermijden van pmd-afval; 
3. Principieel akkoord om voor scholen een project uit te werken met de tweewekelijkse 

inzameling van pmd waarbij ook voor scholen een kost wordt aangerekend. 

6. Financiën & ICT
6.1. rapportering inzamelcijfers per 30 juni 2021
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Rapportering inzamelcijfers ter kennisgeving.

6.2. Begroting 2022
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuring van de begroting met een negatief resultaat van € - 2.904.995 n. Een resultaat 
dat, in voorkomend geval zal gedragen worden door Limburg.net zelf en vooralsnog geen 
invloed heeft op de werkingsbijdragen van de gemeenten (uitgezonderd gemeenten Genk en 
Diepenbeek), noch op de  bedragen van de directe inning (uitgezonderd in deze 2 gemeenten 
waar het tarief van systeem 1 ingevoerd wordt);

2. Goedkeuring van de ongewijzigde solidaire, gedeeltelijk solidaire en variabele afvalstromen en 
van de quota en boetes per afvalstroom;

3. Goedkeuring van de bedragen die een deelnemende gemeente aan de directe inning als 
maximum kohierbelasting, inclusief alle quota, kan aanrekenen in 2022:

 Systeem 1 (Optimo):                              
1. € 104,59 voor een eenpersoonsgezin
2. € 117,09 voor een tweepersoonsgezin
3. € 123,34 voor een driepersoonsgezin
4. € 129,59 voor een vierpersoonsgezin en meer

 Systeem 2 (Optimo light + niet diftar gft):
1. € 123,85 voor een eenpersoonsgezin
2. € 136,35 voor een tweepersoonsgezin
3. € 142,6 voor een driepersoonsgezin
4. € 148,85 voor een vierpersoonsgezin en meer

 Systeem 4 (diftar huisvuil + diftar gft):
1. € 142,7 voor een eenpersoonsgezin (cfr 2021)
2. € 153,5 voor een tweepersoonsgezin (cfr 2021)
3. € 158,9 voor een driepersoonsgezin (cfr 2021)
4. € 164,3 voor een vierpersoonsgezin en meer  (cfr 2021)

   4.  De gemeenten zullen individueel geïnformeerd worden;
   5.  Het tarievenreglement en de kohier- en contantbelastingreglementen worden aangepast conform 
de goedgekeurde begroting. 

7. Personeel
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7.1. Limburg.net - sectoraal akkoord 2021
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren koopkrachtmaatregelen overeenkomstig het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 
waarbij het variabel deel van de eindejaarstoelage verhoogt van 2,5 naar 3,6%;

2. Schrapping van de plafonnering van de eindejaarstoelage tot maximaal 1/12 van het 
jaarsalaris;

3. Aanpassing geldelijk & administratief reglement met deze bepalingen;
4. Overmaken van deze beslissing aan de vakbonden.

7.2. Limburg.net - verslagen vakbondsoverleg
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname van de verslagen van het HOC en het BOC van 29 september 2021.

7.3. Recyclageparken - kijkstage
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname kijkstage S.T. van 31 januari 2022 tot en met 4 februari 2022.

7.4. Limburg.net - aanvraag loopbaanvermindering 
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname 1/5e  zorgkrediet voor A.D. vanaf 1 november 2021 t.e.m. 31 januari 2022;
2. Kennisname 1/10e ouderschapsverlof voor J.M. vanaf 1 januari 2022 t.e.m. 31 mei 2022.

7.5. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval K.M., vastgesteld door de bevoegde 
medische dienst op 13 september 2021.

8. Varia
Te bespreken:
 - Vervanging pmd-zakken:
Er zijn 2 oorzaken die aan de basis liggen van de vervanging van de pmd-zakken: 
    - Wettelijk: alle (huisvuil) zakken moeten uit gerecycleerd materiaal bestaan, zodat de huidige 
'virgin' zakken moeten vervangen worden. 
    - Technisch: in het kader van Optimo zijn dikkere zakken noodzakelijk teneinde scheuren te 
voorkomen. 
Gezien de vele vragen die hierover leven, moet dit goed gecommuniceerd worden. 
 
9. Actualiteit/inforonde
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Nihil

 
10. Opvolging bestuurlijke/gemeentelijke vragen
Nihil

 
11. Opvolging afspraken vorige vergadering
Nihil

 


