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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 9 februari 2022

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; 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; de heer Koen Sleypen; de 
heer Jan Vangenechten; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

Verontschuldigd:
de heer Luc Wouters, Voorzitter

Overzicht toelichtingen
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Bestuurlijk & organisatie 

2.1. Ophaling keukenafval en tuinafvalzak in zuid - Kris Somers 
2.2. Schrijven Herk-de-Stad - Ophaling groenafval - Kris Somers 
2.3. Draaiboek: "Omgaan met schade veroorzaakt door overmacht" - Bien Jacobs 
2.4. Illegale inzameling papier door verenigingen - schrijven vzw Natuurhulpcentrum - Kris Somers 

3. Preventie & sensibilisering, communicatie 
3.1. Textiellabo Hasselt: hergebruik en recycling van textiel - Kris Somers 

4. Recyclageparken - Nihil
5. Inzameling 

5.1. Stand van zaken asbestinzameling - Wim Govaerts 
6. Financiën & ICT - Nihil 
7. Personeel - Michel Duijsters 

7.1. Vacature preventieadviseur/milieucoördinator - aanwerving 
7.2. Alcohol-, drugs- en medicatie - goedkeuren beleid Limburg.net 
7.3. Compensatiedagen recyclageparken 
7.4. Vakbondsoverleg - agenda 23 februari 2022 
7.5. Nieuwe organisatie 
7.6. Ontslag medewerker huis-aan-huis 
7.7. Aanvraag loopbaanverminderingen

8. Varia
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag raad van bestuur van 26 januari 2022.

 
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Ophaling keukenafval en tuinafvalzak in zuid
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GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Indien er sporadisch keukenafvalzakken of tuinafvalzakken aangeboden worden in gemeenten 
met Optimo light (Zuid) worden deze meegenomen, aangezien de sortering en verwerking 
technisch perfect mogelijk is. Van zodra het aandeel groeit, zal onderzocht worden hoe hier 
mee om te gaan.  

2.2. Schrijven Herk-de-Stad - Ophaling groenafval 
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Limburg.net organiseert geen aparte ophaling van groenafval voor Herk-de-Stad;
2. Conform artikel 3 van de statuten van Limburg.net kan geen eigen ophaling door de 

gemeente worden georganiseerd indien Limburg.net deze service zelf reeds organiseert;
3. Het bestuur kan zich wel vinden in het voorstel dat einde november aan Herk-de-Stad werd 

gepresenteerd;
4. De beslissing zal via een schrijven aan Herk-de-Stad worden voorgelegd.

2.3. Draaiboek: "Omgaan met schade veroorzaakt door overmacht"
KENNIS GENOMEN

Besluit
-
1. Kennisneming en heragendering ter goedkeuring op (een) volgende vergadering; 
2. Specifiëren wat gedekt is door brandpolis burger en onderzoeken of de kosten van de 
'noodcontainers', vervoer en verwerking, ook niet kunnen ingebracht worden in de verzekeringspolis 
van een gemeente.  

2.4. Illegale inzameling papier door verenigingen - schrijven vzw 
Natuurhulpcentrum
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Lijst verenigingen die ons zijn gekend worden opnieuw in kaart  gebracht en worden gezamenlijk 
aangeschreven indien dit nog niet is gebeurd; 
2) Burgemeesters van de gemeenten op wiens grondgebied een vereniging actief is worden op de 
hoogte gebracht (en eventueel samengeroepen); 
3) De heer Goossens legt een nieuwe afspraak vast met het Natuurhulpcentrum; 
4) Er zal in tussentijd geïnformeerd worden naar de mogelijkheid om het Uitvoeringsplan te laten 
aanpassen. 

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Textiellabo Hasselt: hergebruik en recycling van textiel
GOEDGEKEURD

Besluit
-
1) Akkoord om Limburg.net op te geven als partner voor het conceptuele luik.
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4. Recyclageparken
Nihil

 
5. Inzameling

5.1. Stand van zaken asbestinzameling
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1.  Kennisname.

6. Financiën & ICT
Nihil

 
7. Personeel

7.1. Vacature preventieadviseur/milieucoördinator - aanwerving
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Aanwerving van mevr. A.B. uit Rummen met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde 
duur in de functie van preventieadviseur/milieucoördinator. Haar aanvangsdatum wordt 
vastgesteld in functie van haar opzegtermijn bij haar huidige werkgever en ze wordt 
ingeschaald in niveau B – graad van administratief deskundige. De nuttige geldelijke 
anciënniteit is vastgesteld door het hoofd van het personeel;

2. Er worden geen kandidaten in de werfreserve geplaatst.

7.2. Alcohol-, drugs- en medicatie - goedkeuren beleid
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren alcohol-, drugs- en medicatiebeleid Limburg.net en voorleggen aan het HOC van 
23 februari 2022.

7.3. Compensatiedagen recyclageparken
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. De referentieperiode waarbinnen de compensatiedagen op de recyclageparken moeten 
ingeboekt worden, wordt verlengd van 4 naar 12 maanden;

2. Besluit voorleggen aan het BOC van 23 februari 2022.

7.4. Vakbondsoverleg - agenda 23 februari 2022
GOEDGEKEURD
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Besluit
-

1. Goedkeuren agenda HOC en BOC van 23 februari 2022.

7.5. Nieuwe organisatie
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname verlengen 3 contracten voor bepaalde duur administratief bediende klantendienst 
tot en met 31 oktober 2022.

7.6. Ontslag medewerker huis-aan-huis
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname ontslag dhr. N.J. met uitbetaling van een compenserende opzeggingsvergoeding;
2. Kennisname aanwerving dhr. D.V. in vervanging met een voltijds contract (36/36) van 

onbepaalde duur in de functie van belader. Zijn aanvangsdatum is vastgesteld op 1 maart 
2022 en hij wordt ingeschaald in niveau belader – graad van technisch beambte. De nuttige 
geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het hoofd van het personeel.

7.7. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname verlenging 1/5e ouderschapsverlof voor K.M. voor de periode 1 februari 2022 
t.e.m. 30 juni 2022.

8. Varia
8.1. Toelichting stand van zaken 'Optimo'
BEHANDELD

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


