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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 26 oktober 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; mevrouw 
Isabelle Thielemans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens, 
Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; de heer Koen Sleypen; de 
heer Gunter Haeldermans, Adviserend Lid; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris; de heer 
Michel Duijsters

Verontschuldigd:
de heer Bob Nijs; de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw Mieke Ramaekers; de heer 
Jan Vangenechten, Adviserend lid

Toelichtingen
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - voorzitter
2. Bestuurlijk & organisatie
    2.1. Bijzondere Algemene Vergadering EcoWerf op 14 december 2022 - voorzitter
    2.2. Buitengewone en gewone algemene vergadering Interleuven op 18 januari 2023 - voorzitter
    2.3. Modelreglementen 2023 - Katleen
    2.4. Inzamelprijzen pmd 2021 - 2024 - voorstel akkoord - Kris
3. Preventie & sensibilisering, communicatie 
    3.1. Aanpassing van de verkoopprijzen compostvaten en -bakken - Ilse
4. Recyclageparken - Nihil 
5. Inzameling 
    5.1. Opstart marktbevraging - textiel ingezameld via OPTIMO - Wim
    5.2. Opstart marktbevraging ontzakken textiel - Wim
6. Financiën & ICT 
    6.1. Financiële benchmark Limburg.net - Martine
7. Personeel - Michel
    7.1. Recyclageparken - vacatures 
    7.2. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing 
    7.3. Vervangingen medewerkers klantendienst 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 12 oktober 2022.

 
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Bijzondere Algemene Vergadering EcoWerf op 14 december 2022
GOEDGEKEURD
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Besluit
1. De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf wordt goedgekeurd;
2. Limburg.net wenst zich te verontschuldigen voor deze vergadering daar ze op hetzelfde 

tijdstip een algemene vergadering heeft.

2.2. Buitengewone en gewone algemene vergadering Interleuven op 18 januari 
2023
GOEDGEKEURD

Besluit
1. De agenda van de bijzondere algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van 

Interleuven worden goedgekeurd;
2. Limburg.net laat zich verontschuldigen op de buitengewone en de gewone algemene 

vergadering van Interleuven op 18 januari 2023 om 19 uur in de vergaderzaal van Interleuven 
te Leuven.  

2.3. Modelreglementen 2023
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuring van modelbelastingreglement;
2. Goedkeuring van tarievenreglement bronophaling asbest;
3. Goedkeuring van tarievenreglement recyclageparken Limburg.net.

2.4. Inzamelprijzen pmd 2021 - 2024 - voorstel akkoord 
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname akkoord en voorlopige goedkeuring;
2. Uitwerken van een overeenkomst cf. de voorgestelde principes.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
3.1. Aanpassing van de verkoopprijzen compostvaten en -bakken
GOEDGEKEURD

Besluit
1. De prijs van de compostrecipiënten bedraagt vanaf 1 januari 2023, € 60 incl. btw voor een 

compostbak en € 30 incl. btw. voor een compostvat;
2. Als incentive om het thuiscomposteren aan te moedigen, wordt voor de deelnemers aan de 

workshops composteren van Centrum Duurzaam Groen een bon voorzien ter waarde van € 30 
voor een compostbak en € 15 voor een compostvat en kan bij het inruilen van quotumzakken 
of kilo's een kortingsbon verkregen worden; 

3. Het aantal compostbakken en/of -vaten dat aangekocht kan worden per gezin is beperkt tot 3 
per 5 jaar. 

4. Recyclageparken
Nihil

 
5. Inzameling
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5.1. Opstart marktbevraging  - textiel ingezameld via OPTIMO
GOEDGEKEURD

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

bekendmaking voor het verwerven en verwerken van textiel ingezameld aan huis via het 
OPTIMO-systeem;

2. Goedkeuren opdrachtdocumenten met referentie AK24_221012_verwerving textiel Optimo;
3. Goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciers.

.

5.2. Opstart marktbevraging  ontzakken textiel
GOEDGEKEURD

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

voor het ontzakken van textiel ingezameld aan huis via het optimo-systeem;
2. Goedkeuring technische fiche AKx_xx_ontzakkentextiel;
3. Goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers.

6. Financiën & ICT
6.1. Financiële benchmark Limburg.net
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Akkoord voor benchmarkstudie uit te voeren door UHasselt conform bijgevoegd voorstel. 

7. Personeel
7.1. Recyclageparken - vacatures 
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Goedkeuren openstelling 1 vte parkverantwoordelijke in groep 5;
2. Goedkeuren openstelling 1 vte parkwachter in groep 5;
3. Goedkeuren openstelling 1 vte parkwachter groep 6;
4. Goedkeuring openstelling 1 vte parkwachter groep 12;
5. Goedkeuren openstelling 1 vte parkwachter-vlinder;
6. Goedkeuren openstelling 1 dte parkwachter in groep 7.

7.2. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
KENNIS GENOMEN

Besluit
1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval M.C. van 20 september 2022.

7.3. Ontslag en vervangingen medewerkers klantendienst en vervanging 
administratief bediende
GOEDGEKEURD

Besluit
1. Aanwerving van mevr. A.B. met een voltijds contract van onbepaalde duur in de functie van 

administratief bediende klantendienst. Haar aanvangsdatum wordt vastgesteld op 1 november 
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2022 en sluit aan op de huidige tijdelijke tewerkstelling. De medewerker wordt ingeschaald in 
niveau C – graad van administratief bediende, de geldelijke anciënniteit is vastgesteld door 
het hoofd van personeel;

2. Aanwerving van mevr. L.F. met een voltijds contract van onbepaalde duur in de functie van 
administratief bedinde klantendienst. Haar aanvangsdatum wordt vastgesteld op 1 november 
2022 en sluit aan op de huidige tijdelijke tewerkstelling. De medewerker wordt ingeschaald in 
niveau C – graad van administratief bediende, de geldelijke anciënniteit is vastgesteld door 
het hoofd van personeel;

3. Kennisname ontslag met opzeggingstermijn van K.M. administratief bediende klantendienst;  
4. Openstellen vacature administratief bediende recyclageparken & inzameling. 

8. Varia
8.1. Kerstboominzameling
GOEDGEKEURD

8.2. Dalende verwerkingsprijs Bionerga
GOEDGEKEURD

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


