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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 28 september 2022

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; 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; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth 
Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; 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:
mevrouw Isabelle Thielemans; de heer Kris Somers, Directeur

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

2.1. Snoeihout op afroep - eventuele bijsturing (Wim)      
2.2. Actieplannen 2022 - 2023 (Katleen)

     2.3. Toewijzing opdracht Adviesverlening privacy (Bien)
3. Preventie & sensibilisering, communicatie
     3.1. Straat.net 2023 (Ilse)
4. Recyclageparken
    4.1. Verkoop bandenkraan (Katrien)
    4.2. Opstart marktbevraging - verwerken van banden (Katrien)
5. Inzameling (Wim)    
    5.1. Benchmark eigen inzameldienst        
    5.2. Duurzame inzamelvloot      
6. Financiën & ICT (Martine )    
    6.1. Begroting 2023
7. Personeel (Michel)
    7.1. Aanvraag onbetaald verlof
    7.2. Aanvraag loopbaanverminderingen
    7.3. Arbeidsongevallen - weigering tussenkomst
    7.4. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
    7.5. Ontslag medewerker huis-aan-huis  
8. Varia 

Er wordt van start gegaan met de toelichting van de begroting (punt 6.1.). Het verslag behoudt 
evenwel de volgorde zoals voorzien in de agenda. 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 14 september 2022
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2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Snoeihout op afroep - eventuele bijsturing
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Tegen de volgende vergadering wordt een raming opgemaakt van de 

scenario's  snoeihoutinzameling op afroep aan € 0 en aan € 5 en wordt het dossier opnieuw 
geagendeerd. 

2.2. Actieplannen 2022 - 2023
KENNIS GENOMEN

2.3. Toewijzing opdracht  Adviesverlening privacy
GOEDGEKEURD

Besluit
1. De opdracht adviesverlening privacy (op afroep) wordt toegewezen aan de firma Monard Law 

voor een bedrag van € 150 / uur;
2. De opdracht loopt voor 1 jaar en kan worden verlengd met 2 keer een jaar.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Straat.net 2023
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname data Straat.net.

4. Recyclageparken
4.1. Verkoop bandenkraan
GOEDGEKEURD

4.2. Opstart marktbevraging - verwerken van banden
GOEDGEKEURD

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

bekendmaking voor het ophalen en verwerken van banden op de recyclageparken;
2. Goedkeuren opdrachtdocumenten met referentie AK20_220928_banden;
3. Goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciers.

5. Inzameling
5.1. Benchmark eigen inzameldienst
KENNIS GENOMEN

Besluit
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Kennisname van de benchmark van de eigen ophaaldienst t.a.v. de private ophaalmarkt, waarbij we 
vaststellen dat Limburg.net aan marktconforme prijzen werkt, en wellicht een besparing realiseert ten 
opzichte van een hogere prijzen bij een (hypothetische) aanbesteding van het gebied.

5.2. Duurzame inzamelvloot
VERDAAGD

6. Financiën & ICT
6.1. Begroting 2023
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Eerste lezing van de begroting met een negatief resultaat van € - 1.004.367. Een 

resultaat dat, in voorkomend geval zal gedragen worden door Limburg.net zelf en 
vooralsnog geen invloed heeft op de werkingsbijdragen van de gemeenten, noch op 
de  bedragen van de directe inning;

2. Eerste lezing van de ongewijzigde solidaire, gedeeltelijk solidaire en variabele 
afvalstromen en van de quota en boetes per afvalstroom;

3. Eerste lezing van de bedragen die een deelnemende gemeente aan de directe inning 
als maximum kohierbelasting, inclusief alle quota, kan aanrekenen in 2023:

o Systeem 1 (Optimo):                              
1. € 104,59 voor een eenpersoonsgezin
2. € 117,09 voor een tweepersoonsgezin
3. € 123,34 voor een driepersoonsgezin
4. € 129,59 voor een vierpersoonsgezin en meer

o Systeem 2 (Optimo light + niet diftar gft):
1. € 123,85 voor een eenpersoonsgezin
2. € 136,35 voor een tweepersoonsgezin
3. € 142,6 voor een driepersoonsgezin
4. € 148,85 voor een vierpersoonsgezin en meer

o Systeem 4 (diftar huisvuil + diftar gft):
1. € 142,7 voor een eenpersoonsgezin (cfr. 2021)
2. € 153,5 voor een tweepersoonsgezin (cfr. 2021)
3. € 158,9 voor een driepersoonsgezin (cfr. 2021)
4. € 164,3 voor een vierpersoonsgezin en meer  (cfr. 2021)

   4.  De definitieve begroting, aangepast aan eventuele opmerkingen en met definitieve 
prijzen Bionerga, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvB van 12 oktober;
   5.  Het tarievenreglement en de kohier- en contantbelastingreglementen worden aangepast 
conform de goedgekeurde begroting; 
   6.  De gemeenten zullen individueel geïnformeerd worden;
   7.  Het tarievenreglement en de kohier- en contantbelastingreglementen worden aangepast 
conform de goedgekeurde begroting. 
 

7. Personeel
7.1. Aanvraag onbetaald verlof
KENNIS GENOMEN

Besluit
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1. Kennisname 12 dagen onbetaald verlof als gunst voor A.D. voor de periode 14 oktober 2022 
t.e.m. 29 oktober 2022.

7.2. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname 1/10e ouderschapsverlof voor K.R. voor de periode 1 september 2022 t.e.m. 30 

juni 2023;
2. Kennisname 1/5e ouderschapsverlof voor K.M. voor de periode 1 september 2022 t.e.m. 31 

januari 2023;
3. Kennisname 1/5e Vlaams Zorgkrediet voor A.A. voor de periode 1 januari 2023 t.e.m. 31 

december 2023;
4. Kennisname 1/5e Vlaams Zorgkrediet voor F.S. voor de periode 1 januari 2023 t.e.m. 31 

december 2023.

7.3. Arbeidsongevallen - weigering tussenkomst
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname weigering tussenkomst arbeidsongeval F.P. van 31 mei 2022;
2. Kennisname weigering tussenkomst arbeidsongeval M.C. van 18 mei 2022.

7.4. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval P.T. op 25 juli 2022.

7.5. Ontslag medewerker huis-aan-huis
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname van het ontslag in onderling overleg van dhr. R.P., belader op 31 oktober 2022. 

8. Varia
Vraag bestuurder - uitbreiding termijn gratis aanleveren bladafval van openbaar 
domein
BEHANDELD

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


