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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 13 juli 2022

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; de heer Jo Feytons, 
Ondervoorzitter; de heer Marco Goossens; mevrouw Dymfna Meynen; de heer Bob Nijs; de heer Carl 
Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw Isabelle Thielemans; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw 
Anita Bullens, Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; mevrouw 
Mieke Ramaekers; de heer Koen Sleypen; de heer Jan Vangenechten, Adviserend lid; de heer Gunter 
Haeldermans, Adviserend Lid; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris; de heer Michel Duijsters

Verontschuldigd:
de heer Bart Heleven; de heer Tom Thijsen

Toelichtingen
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - voorzitter
2. Bestuurlijk & organisatie - Kris
    2.1. Illegale inzameling papier door verenigingen 
    2.2. Opstart marktbevraging - adviesverlening privacy
3. Preventie & sensibilisering, communicatie - Ilse
    3.1. Aanvragen verdichtingsfonds 
    3.2. Bevraging Optimo 
    3.3. Aanvragen preventiefonds 
    3.4. Toewijzing opdracht - aankoop compostbakken 
    3.5. Toewijzing opdracht - aankoop compostvaten
 4. Recyclageparken - Kris
    4.1. Overstap van de stad Bree naar LN recyclageparken 
    4.2. Toewijzing opdracht - transport gemeentelijk afval 
    4.3. Overeenkomst Recupel 
    4.4. Opstart marktbevraging - aanduwen afvalstoffen op de recyclageparken en laden steenpuin 
    4.5. Aanvulling huishoudelijk reglement RP 
5. Inzameling - Kris
    5.1. Aanbod creëren keukenafval scholen - proefproject Genk/Diepenbeek 
    5.2. Niet toewijzing opdracht - interventies containers 
    5.3. Opstart marktbevraging - aankoop huisvuilzakken 
6. Financiën & ICT - Nihil 
7. Personeel - Michel
    7.1. Nieuwe organisatie 
    7.2. Aanvraag loopbaanverminderingen 
    7.3. Arbeidsongevallen 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 22 juni 2022
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2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Illegale inzameling papier door verenigingen
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Bij nieuwe overtredingen blijft Limburg.net de vereniging een brief sturen;
2. Wat betreft de dossiers waarin er een gedoogbeleid geweest is (zie hierboven), zal opnieuw 

een gesprek worden aangegaan met de betrokken verenigingen en gemeente en een termijn 
van stopzetting worden afgesproken;   

3. Er wordt een onderzoek en gesprekken opgestart betreffende handhaving door het provinciaal 
niveau;

4. Wanneer er duidelijkheid is omtrent punt 3 worden de verenigingen met een illegale container 
opnieuw aangeschreven door Limburg.net. De betrokken gemeenten en OVAM worden dan 
eveneens op de hoogte gebracht.

2.2. Opstart marktbevraging  - adviesverlening privacy
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

voor het afsluiten van een raamovereenkomst met een ondernemer voor adviesverlening in 
het kader van informatiebeveiliging, GDPR en relevante wetgeving;

2. Goedkeuren technische fiche AK17_220713_adviesverlening privacy;
3. Goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciers.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Aanvragen verdichtingsfonds
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Het managementteam heeft vastgesteld dat bovenstaande aanvragen van gemeenten voldoen 

aan de voorwaarden van het Verdichtingsfonds. De betrokken gemeenten worden op de 
hoogte gebracht dat hun aanvraag goedgekeurd is. 

3.2. Bevraging Optimo
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisneming.

3.3. Aanvragen preventiefonds
KENNIS GENOMEN

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.

3.4. Toewijzing opdracht  - aankoop compostbakken
GOEDGEKEURD
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Besluit
1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK17_211124_compostbakken;
2. De opdracht voor de aankoop van 10.000 kunststof compostbakken bestemd voor het 

composteren van organisch afval van gezinnen wordt toegewezen aan de firma ECOO bv, 
Europark 1085 – 3530 Houthalen-Helchteren; 

3. De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vier (4) jaar en bestaat uit (deel-) 
leveringen op basis van afroep; 

4. De beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM voor definitieve vastlegging van de subsidies.

3.5. Toewijzing opdracht  - aankoop compostvaten
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK18_211124_compostvaten;
2. De opdracht voor de aankoop van 3.000 kunststof compostvaten met beluchtingsstok voor 

het composteren van organisch afval van gezinnen wordt toegewezen aan de firma Sulo 
Belgium nv, Ring-Oost 14a – 9400 Ninove;

3. De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vier (4) jaar en bestaat uit (deel)-
leveringen op basis van afroep; 

4. De beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM voor definitieve vastlegging van de subsidies.

4. Recyclageparken
4.1. Overstap van de stad Bree naar LN recyclageparken
KENNIS GENOMEN

Besluit
1.  Kennisname van de definitieve overstap van de stad Bree tot de intercommunale parken (5 

juli 2022) en de sluiting van het gemeentelijk park (4 september 2022).

4.2. Toewijzing opdracht  - transport gemeentelijk afval
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK09_220309_transport gemeentelijk afval;
2. De opdracht voor het inzamelen van gemeentelijk afval op recyclageparken, verhuur en 

transport van containers perceel 1 wordt toegewezen aan de firma LTC bv, Terrillaan 6 – 3550 
Heusden – Zolder; 

3. De opdracht voor het inzamelen van gemeentelijk afval op recyclageparken, verhuur en 
transport van containers perceel 2 aan de firma nv Containerservice Gielen, Eikelaarstraat 17b 
– 3600 Genk;

4. De opdracht voor het inzamelen van gemeentelijk afval op recyclageparken, verhuur en 
transport van containers perceel 3 aan de firma nv Containerservice Gielen, Eikelaarstraat 17b 
– 3600 Genk;

5. De opdracht voor het inzamelen van gemeentelijk afval op recyclageparken, verhuur en 
transport van containers perceel 4 aan de firma LTC bv, Terrillaan 6 – 3550 Heusden – 
Zolder;

6. De opdracht vangt aan op 1 september 2022 en loopt tot 31 december 2024, verlengbaar met 
1 x 2 jaar (2025-2026).

4.3. Overeenkomst Recupel 
GOEDGEKEURD
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Besluit
1.  Akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met Recupel m.b.t. de inzameling van AEEA 

op de recyclageparken.

4.4. Opstart marktbevraging  - aanduwen afvalstoffen op de recyclageparken en 
laden steenpuin
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

voor het afsluiten van een overeenkomst voor het aanduwen en laden van afvalstoffen en de 
afvoer van zuiver steenpuin;

2. Goedkeuren technische fiche AK18_220713_aanduwen recyclageparken;
3. Goedkeuren lijst van aan te schrijven dienstverleners.

4.5. Aanvulling huishoudelijk reglement RP
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuring van de aanvulling in het huishoudelijke reglement waarin expliciet is opgenomen 

dat er tussen burgers geen handel, noch overdracht van materialen op het recyclagepark mag 
plaatsvinden. 

5. Inzameling
5.1. Aanbod creëren keukenafval scholen - proefproject Genk/Diepenbeek
GOEDGEKEURD

Besluit
1.  Akkoord om over te gaan tot het organiseren van een prijsvraag voor aparte inzamelrondes 

voor keukenafval en restafval voor scholen. 

5.2. Niet toewijzing opdracht  - interventies containers
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Besluit tot niet toewijzen van de opdracht 'interventies containers';
2. De lopende overeenkomst met Inovim wordt verlengd tot het project in eigen beheer is 

uitgewerkt;
3. Aanwerving van 2,5 vte's worden voorzien om het project in eigen beheer uit te voeren. 
4. Het project wordt finaal medio 2025 geëvalueerd of de doelstelling gehaald wordt.

5.3. Opstart marktbevraging  - aankoop huisvuilzakken
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van de organisatie van een marktverkenning voor het leveren van huisvuilzakken 

uit polyethyleen;
2. Goedkeuren opdrachtdocumenten met referentie AK19_220713_aankoop huisvuilzakken.

6. Financiën & ICT
Nihil
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7. Personeel

7.1. Nieuwe organisatie
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren aangepaste functie 'beheerder inzameling' in de graad van beheerder met de 

verantwoordelijkheid van het eigen ophaalteam. Deze functie wordt opengesteld 
overeenkomstig de procedure selectie en aanwerving van personeel; 

2. Goedkeuren nieuwe functie ‘coördinator inzameling aan huis en op afroep’ in de graad van 
administratief deskundige. Deze functie wordt opgenomen door K. B. die deze functie zal 
uitvoeren met behoud van zijn rechten;  

3. Goedkeuren nieuwe functie ‘coördinator projectwerking’ in de graad van administratief 
deskundige. Deze functie wordt opgenomen door K. H. (zelfde graad); 

4. Goedkeuren interne verschuiving van taken en medewerker van de administratief bediende 
communicatie naar administratief bediende recyclageparken & inzameling. Goedkeuren 
aangepaste functiebeschrijving. Deze functie wordt opgenomen door F .V. (zelfde graad); 

5. Goedkeuren nieuwe functie ‘coördinator interne communicatie’ in de graad van administratief 
deskundige. Deze functie wordt opengesteld overeenkomstig de procedure selectie en 
aanwerving van personeel; 

6. Goedkeuren omvorming van de functie van verantwoordelijke klantendienst naar teamcoach 
klantendienst in de graad van technisch expert. Deze functie wordt opengesteld 
overeenkomstig de procedure selectie en aanwerving van personeel; 

7. Voorbereiden visie eigen inzameldienst samen met de nieuwe beheerder inzameling met 
vastlegging taken, verantwoordelijkheden en rollen met inbegrip van de functieweging voor 
dispatcher; 

8. Kennisname dat combinatiefuncties projectmanager/directe inning/DPO en manager 
personeel/aankoop op langere termijn moeten aangepakt worden.

7.2. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname 1/5e medische bijstand voor R.M. voor de periode 1 juli 2022 t.e.m. 30 

september 2022.

7.3. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval G.L. op 11 mei 2022.

8. Varia
    Varia
- Aankondiging hittegolf: hierdoor zal vermoedelijk volgende week het hitteplan in werking treden 
zoals afgesproken met de vakbonden. Het hitteplan gaat in werking vanaf dat 'code rood' wordt 
aangekondigd door het KMI (dit gebeurt in principe de avond voordien) en heeft als gevolg dat de 
diensturen wijzigen: de recyclageparken openen 's morgens om 7 u en sluiten om 12u30*.  Van zodra 
dit zich voordoet, zal de nodige communicatie worden opgestart: via stoepborden aan de parken, 
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sociale media en op de website van LN. Ook het bestuur en de gemeenten worden ingelicht (milieu- 
en communicatieambtenaren).

* toevoeging na de vergadering: voor het ophaalpersoneel is voorzien dat bij code rood om 5u 's 
morgens gestart wordt. Hiertoe werd een aanpassing doorgevoerd in de laatste versie van het 
afvalreglement. 

- Datum volgende raad van bestuur is 24/08/22.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle aanwezigen een deugddoende vakantie.
 

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


