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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 10 november 2021

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; de 
heer Marco Goossens; mevrouw Dymfna Meynen; de heer Bob Nijs; 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 
Bien Jacobs, Directeur / Secretaris; de heer Michel Duijsters

Afwezig:
de heer Tom Cox, Adviserend lid

Verontschuldigd:
de heer Jo Feytons, Ondervoorzitter; de heer Bart Heleven; mevrouw Isabelle Thielemans; mevrouw 
Liesbeth Werelds; mevrouw Mieke Ramaekers

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 27 oktober 2021.

 
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Start proefproject GAS boetes onbemand park Kortessem
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Akkoord met de start van het proefproject GAS boetes te Kortessem vanaf 1 januari 2022. Het 
proefproject wordt eind 2022 geëvalueerd.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Straat.net 2021
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Kennisname resultaten;
2. Goedkeuring individuele uitbetalingen.

3.2. Opstart marktbevraging  <  € 139.000: vervangen 2 kopieertoestellen 
GOEDGEKEURD
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Besluit
-

1. Goedkeuren van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
voor de aankoop of leasing van 2 kopieertoestellen;

2. Goedkeuren opdrachtdocumenten met referentie AK14_211110_kopieertoestellen;
3. Goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciers.

4. Recyclageparken
4.1. Problemen omtrent vergunning RP Leopoldsburg en stopzetting lopende 
overheidsopdrachten
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1. Betreffende de overheidsopdrachten: 

 De lopende overheidsopdrachten “Infrastructuurwerken voor de aanleg van het 
recyclagepark Leopoldsburg (ref. P005554 6AAN/VA001)”, “Leveren, plaatsen en in 
bedrijfsname van Diftar-installatie voor recyclagepark Leopoldsburg (P.005554 
6AAN/VA001/)” en “Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afwerken van een portiersgebouw 
voor het recyclagepark Leopoldsburg (P.005554 6AAN/VA001/)” worden stopgezet in 
toepassing van artikel 85 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 Een afschrift van de voorliggende beslissing wordt tevens per aangetekende zending aan 
de betrokken inschrijvers bezorgd, waarbij zij worden gewezen op de 
beroepsmogelijkheden; 

2. Betreffende de vergunning wordt de focus gelegd op de huidige procedure voor de Gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie waar de Vlaams Minister een vergunning zou kunnen verlenen.

5. Inzameling
5.1. Toewijzing opdracht  <  € 139.000
GOEDGEKEURD

Besluit
-
De opdracht Digital Twin Inzameling wordt gegund aan Mm-Lab Gmbh, Stammheimer Str. 10, 70806 
Kornwestheim, Duitsland voor een bedrag van € 132.400 (exclusief btw) voor een periode van 4 
jaren, optioneel te verlengen met een periode van 2 jaar voor een bedrag van € 16.700 exclusief btw. 
De opdracht start vanaf 1 december 2021.

5.2. Opstart marktbevraging  <  € 139.000: ontzakken en bergen van textiel
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1.  Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
voor het ontzakken en bergen van textiel;

2.  Goedkeuring technische fiche AK15_211110_textiel ontzakken;
3.  Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers.

6. Financiën & ICT
Nihil
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7. Personeel

7.1. Nieuwe organisatie
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisnemen huidige werking, benchmark en nieuwe structuur;
2. Kennisnemen principes thuiswerk en verder uit te werken in concrete afspraken; 
3. Kennisnemen problematiek onkosten en verder uit te werken in concrete afspraken;
4. Voorbereiden openstelling nieuwe functies preventieadviseur (vervanging), verantwoordelijke 

personeel (bestendigen) en administratief bediende inzameling aan huis (bestendigen);
5. Akkoord voor het verder voorbereiden en uitwerken van de nieuwe structuur en opnieuw 

agenderen op de volgende raad van bestuur.

7.2. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval M.W. op 11 oktober 2021;
2. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval D.S. op 14 oktober 2021.

7.3. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname voltijds ouderschapsverlof voor I.L. voor de maand december 2021;
2. Kennisname 1/5e  zorgkrediet voor A.A. vanaf 01 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022.


