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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 24 augustus 2022

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Jo Feytons, Ondervoorzitter; de heer Marco Goossens; 
mevrouw Dymfna Meynen; de heer Bob Nijs; de heer Carl Nijssens; mevrouw Isabelle Thielemans; de 
heer Tom Thijsen; 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 Alex Dubois, Ondervoorzitter; de heer Bart Heleven; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw 
Liesbeth Werelds

Toelichtingen
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Combinatie preventiefonds & verdichtingsfonds vanaf 2023 (Katleen)
2.2. Visie van aanpak zwerfvuil, vuilbakken, sluikstorten (Wim)
2.3. Beleidsvraag: afvalbelasting alleenstaanden (Katleen)

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Bevraging Optimo (Ilse & Indiville - Wouter Samyn via Teams)
3.2. Brief Genk - Optimo en eerste opvolgmeting (Kris)

4. Recyclageparken
4.1. Recht van opstal RP Lanaken (Kris)
4.2. Toewijzing opdracht - transport asbest recyclageparken (Michel)

5. Inzameling
5.1. Werken tijdens extreme temperaturen - UPDATE (Bien)
5.2. Toewijzing opdracht - aankoop pmd-zakken (Michel)
5.3. Stand van zaken bouw huisvesting van de ophaaldienst te Beringen (Wim & Kris)

6. Financiën & ICT
Nihil
7. Personeel (Michel)

7.1. Ontslag medewerker administratie
7.2. Aanvraag loopbaanverminderingen

8. Varia
8.1. Melding LTC - aanduwen containers (Michel)

Er wordt van start gegaan met punt 3.1. van de agenda, gezien de toelichting door W. Samyn van 
Indiville. Het verslag behoudt evenwel de voorziene volgorde van de vergadering. 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 13 juli 2022
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2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Combinatie preventiefonds & verdichtingsfonds vanaf 2023
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuring van de procedure voor een gecombineerd fonds vanaf 2023.

2.2. Visie van aanpak zwerfvuil, vuilbakken, sluikstorten
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuring van de krijtlijnen rond het verder uitbouwen van een ondersteuningsbeleid rond 

de aanpak van sluikstorten, zwerfvuil en vuilbakken;
2. Goedkeuren offerte van Cronos nv/ Aptus nv met betrekking tot een doorontwikkeling van de 

afvalmonitor.

2.3. Beleidsvraag: afvalbelasting alleenstaanden
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Na afweging van de verschillende mogelijkheden en argumenten besluit de vergadering dat 

gezien de fiscale autonomie van de gemeenten enerzijds en het eerder ingenomen standpunt 
i.v.m. status quo belastingen en quota tot einde legislatuur anderzijds, er geen gevolg 
gegeven wordt aan de vraag van Diest om het belastingbedrag van de alleenstaanden aan te 
passen. 

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Bevraging Optimo
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisneming rapport eerste meting tevredenheid/gedrag over afval mei/juni 2022. 

3.2 Brief Genk - Optimo en eerste opvolgmeting
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Akkoord om het antwoord op de brief van Stad Genk zoals toegevoegd als bijlage te 

versturen.

4. Recyclageparken
4.1. Recht van opstal RP Lanaken
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname van ondertekening van recht van opstal voor het recyclagepark te Lanaken, 

geldend voor de periode 5 juni 2022 tot en met 4 juni 2052.

4.2. Toewijzing opdracht  - transport asbest recyclageparken
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GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK12_220427_transport asbest recyclageparken;
2. De opdracht wordt toegewezen aan de firma LTC bv, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder; 
3. De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van drie jaar, met ingang van 1 januari 

2023 en eindigt op 31 december 2025. Ze is nadien verlengbaar met 1 jaar.

5. Inzameling
5.1. Werken tijdens extreme temperaturen - UPDATE
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Indien er door het KMI en de regering code rood voor hitte of koude wordt afgekondigd 

(o.w.v. de weersomstandigheden, zowel in de zomer als in de winter), treedt het plan 'werken 
tijdens extreme temperaturen' in werking; 

2. Ophaaltijd starten om 5u.00 is vanuit communicatief en operationeel oogpunt niet aan te 
raden, er kan wel op ingezet worden dat de effectieve inzameling start om 6u00 (wagens 
rijden vroeger uit). 

5.2. Toewijzing opdracht  - aankoop pmd-zakken
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK14_220511_aankoop pmd-zakken;
2. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Sphere Belgium, Louizalaan 222, 1050 Elsene 

voor de kostprijs van € 112,72 per 1.000 stuks, excl. btw;
3. De toegestane optie, een levering per pallet per adres wordt eveneens toegewezen;
4. Op basis van de voorziene behoeften wordt voor de levering van in totaal 24 miljoen pmd-

zakken een uitvoeringstermijn van ca. 2 jaar voorzien. De opdracht kan eenmaal met 1 jaar 
worden verlengd.

5.3. Stand van zaken bouw huisvesting van de ophaaldienst te Beringen
KENNIS GENOMEN

6. Financiën & ICT
Nihil

 
7. Personeel

7.1. Ontslag medewerker administratie
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname van het ontslag van dhr. D.M., administratief medewerker.

7.2. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
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1. Kennisname 1/5e medische bijstand voor G.J. voor de periode 1 augustus 2022 t.e.m. 31 
oktober 2022;

2. Kennisname 1/5e medische bijstand voor M.V. voor de periode 1 augustus 2022 t.e.m. 31 
oktober 2022;

3. Kennisname 1/5e medische bijstand voor C.B. voor de periode 1 augustus 2022 t.e.m. 31 
oktober 2022;

4. Kennisname 1/5e medische bijstand voor R.V. voor de periode 1 augustus 2022 t.e.m. 31 
oktober 2022;

5. Kennisname 5/5e ouderschapsverlof voor C.A. voor de periode 1 januari 2023 t.e.m. 31 
januari 2023.

8. Varia
8.1. Melding LTC - aanduwen containers
KENNIS GENOMEN

Varia punt - vrachtwagens recyclagepark 
De bestuurder van Hechtel-Eksel meldt een probleem met enerzijds het parkeren van vrachtwagens 
voor het terrein van het recyclagepark en anderzijds het manoeuvreren van de wagens aan de ingang 
van het park. 
Limburg.net is hier inderdaad van op de hoogte gebracht en wat betreft het parkeren van de 
vrachtwagens, blijkt dit niet enkel over huisvuilwagens te gaan. Bijgevolg is het aangewezen dat de 
gemeente een verharding van de berm voorziet die ten goede komt aan alle bedrijven op het 
industrieterrein, dit werd ook zo met de gemeente opgenomen. 
Het manoeuvreren van de vrachtwagens kan maar gebeuren op het terrein zelf indien er voldoende 
plaats is. Bij de bouw van de parken (ook toekomstig) wordt dit meegenomen, maar er is een 
afhankelijkheid van het terrein dat de betrokken gemeente kan aanbieden. Limburg.net zal een nieuw 
overleg organiseren met alle betrokkenen.
 

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


