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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 15 december 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; 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; de heer Michel Duijsters

Opening vergadering
De voorzitter opent de laatste vergadering van het jaar met de medededeling dat we aan het einde 
van een mooi maar niet altijd gemakkelijk jaar zijn gekomen. De pandemie speelde af en toe parten 
en blijft aanwezig waardoor we jammer genoeg terug digitaal moeten vergaderen.  Maar tegelijk zijn 
er heel wat mooie dingen verwezenlijkt! Limburg.net heeft ondertussen de kaap van 200 
medewerkers bereikt en we kijken uit naar de start van de Optimo-inzameling vanaf 3 januari 2022. 
Dit is tegelijk een eindmeet, aangezien er aan dit project enkele jaren voorbereiding aan vooraf 
gegaan zijn, maar vooral ook de start van het nieuwe inzamelsysteem in 32 gemeenten, waar we met 
vertrouwen naar uitkijken. Hij geeft aan reeds een bezoek aan de scheidingsinstallatie te hebben 
gebracht en onder de indruk te zijn van de technologie die daar allemaal samen komt. 
Verder richt hij een woordje tot Ingrid Erlingen, bestuurder van Dilsen-Stokkem die vandaag haar 
laatste vergadering voor Limburg.net bijwoont en bedankt haar voor de fijne samenwerking en haar 
inzet tijdens de afgelopen drie jaar en dit namens het voltallige bestuur. 
De voorzitter sluit af met een fijne boodschap voor de bestuurders. Er werd het afgelopen jaar hard 
gewerkt en het maximum aantal vergaderingen waarvoor een vergoeding kan uitgekeerd worden (18 
per jaar) is overschreden. Als dank zal iedereen in zijn mailbox een kleine attentie ontvangen. 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 24 november 2021.

 
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. CO2-bossen - Herkenrodebossen(bis) - grondruil
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Akkoord met grondruil;
2. Akte zal (digitaal) verleden worden op woensdag 22 december 2021 door notaris Seresia.
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2.2. Procedure voor aanvraag en uitbetaling budget verdichting
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuring van de procedure voor het budget verdichting.

2.3. Ondertekening recht van opstal Limburg.net - Aquafin
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Aangezien Limburg.net voor het perceel van het recyclagepark een recht van opstal heeft met 
de gemeente Ham, en deze nutsleiding gedeeltelijk op het perceel van het recyclagepark ligt, 
dient er een nieuw recht van opstal opgemaakt te worden tussen Limburg.net, de gemeente 
Ham en Aquafin;

2. Notaris Wouters uit Ham heeft dit recht van opstal opgemaakt in opdracht van Aquafin.  De 
ondertekening van het recht van opstal is voorzien op donderdag 16 december 2021 in het 
kantoor van notaris Wouters.

2.4. Gunning van de opdracht voor de verwerving en recyclage van kunststof 
gezinscontainers
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Gunning van de opdracht voor de verwerving en recyclage van kunststof gezins-containers 
aan de B.V. Kunststof Recycling Nederland, Eisenhowerweg 13 5466 AB Veghel;

2. De geraamde opbrengst, op basis van schattingen, bedraagt € 80.000.

2.5. Ontslag - aanstelling bestuurder
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Het ontslag van mevrouw Ingrid Erlingen wordt aanvaard en men wenst haar uitdrukkelijk te 
danken voor haar inbreng afgelopen jaren;

2. De heer Koen Sleypen wordt aangeduid als voorlopige vervanger; 
3. De definitieve aanstelling zal geagendeerd worden op eerst volgende algemene vergadering in 

2022.

2.6. Illegale inzameling papier door verenigingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname.

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

2. Gemeenten die nog niets ingediend hebben, ontvangen een oproep om projecten in te dienen 
voor het einde van 2021.

4. Recyclageparken
4.1. Goedkeuring jaarverslag milieucoördinatie 2020
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Het jaarverslag van de milieucoördinator van werkjaar 2020 wordt goedgekeurd.

4.2. Aanpassing telefonie - alarmen - parlofoons op de RP's
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuring van de investering van € 43.500 omtrent alarm, telefonie en parlofonie, met een 
terugverdientijd van 2,5 jaar.

4.3. Toewijzing opdracht  >  € 139.000 - transport tuinafval recyclageparken 
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 1 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 41.254 (incl. btw);

2. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 2 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 35.390 (incl. btw);

3. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 3 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 34.089 (incl. btw);

4. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 4 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 35.962 (incl. btw);

5. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 5 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 23.412 (incl. btw);

6. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 6 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 17.700 (incl. btw);

7. De opdracht transport tuinafval recyclageparken perceel 7 wordt toegewezen aan de firma 
LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder voor een jaarbedrag van € 50.887 (incl. btw);

8. De opdracht loopt van januari 2022 tot en met 31 december 2024 en is verlengbaar met 1 
jaar.

5. Inzameling
5.1. Gemeentes die reeds omruilingen uitvoerden op eigen initiatief
GOEDGEKEURD
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5.2. Toewijzing opdracht  <  € 139.000 - ontzakken textiel 
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. De opdracht voor het ontzakken en bergen van het Optimotextiel wordt gegund aan de Biehal 
vzw voor een bedrag van € 39.000 (exclusief btw) voor een periode van 3 maanden, optioneel 
te verlengen met een periode van 3 maanden. De opdracht start vanaf  3 januari 2022.

5.3. Tijdelijke verlenging overeenkomst kringwinkels
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren van het verlengen van de huidige overeenkomst met een periode van 6 
maanden, tem 30 juni /2022. In afwachting van een nieuwe overeenkomst wordt er samen 
met Kringwinkel, De Biehal, VZW Reset en Okazi verder gewerkt aan een nieuwe visie omtrent 
hergebruik en afvalbeleid.

6. Financiën & ICT
Nihil

 
7. Personeel

7.1. Nieuwe organisatie
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren aanpassing geldelijk & administratief reglement naar aanleiding van de 
vernieuwde organisatiestructuur;

2. Goedkeuren verhoging van het bruto jaarloon van de graad van manager met een niet-
geïndexeerd bedrag van € 2.974;

3. Goedkeuren verhoging van het bruto jaarloon van de graad van beheerder met een niet-
geïndexeerd bedrag van € 1.420.

7.2. Aanwerving verantwoordelijke personeel
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuring verslag externe aanwervingsprocedure voor de openstaande functie van 
verantwoordelijke personeel;

2. Aanwerving van dhr. S.V. uit Maaseik met een voltijds contract van onbepaalde duur in de 
functie van verantwoordelijke personeel. Zijn aanvangsdatum wordt vastgesteld op 1 januari 
2022 en sluit aan op de huidige tijdelijke tewerkstelling. De medewerker wordt ingeschaald in 
niveau B – graad van administratief deskundige en de geldelijke anciënniteit is vastgesteld 
door het hoofd van personeel.

7.3. Terugkoppeling vakbondsoverleg
GOEDGEKEURD
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7.4. Aanduiding vertrouwenspersoon
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren aanduiding Rowan Muyldermans en Bert Janssen als vertrouwenspersoon bij 
Limburg.net;

2. Voordracht ter goedkeuring voorgelegd aan het HOC van 15 december 2021.

7.5. Arbeidsreglement - vaccinatieverlof
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. De afspraken over de toepassing van het kort verlet voor het vaccineren tegen het 
coronavirus worden verlengd tot 30 juni 2022;

2. De procedure, zoals vastgelegd in de raad van bestuur van 28 april 2021 blijft behouden.

7.6. Ontslag medewerker huis-aan-huis
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname ontslag in onderling overleg van K.L. op 16 januari 2022.

7.7. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval M.W. op 4 december 2021;
2. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongevallen L.H. op 30 november 2021.

8. Varia
8.1. Aanstellen van Davina Dewaleffe, werknemer Limburg.net, als GAS-vaststeller 
voor de gemeente Kortessem
BEHANDELD

8.2. Variapunten tijdens de vergadering - rondvraag
BEHANDELD

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


