
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 

Directiecomité 2018-10 van 15 juni 2018 – 16u30 

Vergaderplaats: Hove St.Paul, Rekhovenstraat 20, 3560 Lummen  

Aanwezig Limburg.net     

Walter Cremers voorzitter en Bien Jacobs   secretaris  

Raf Truyens ondervoorzitter      Kris Somers    directeur  

Eddy Franssen ondervoorzitter     

Hubert Brouns,                   

Maarten De Ceulaer,             

Dirk De Vis, Freddy Pirens,     

Luc Wouters 

Leden 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen DC09_180606. 

2. Bionerga 

2.1. Wijziging maatschappelijk doel Bionerga NV  

BESLUIT: 

1) Goedkeuring van statutenwijzing mbt verruiming maatschappelijk doel van Bionerga 

NV; 

2) Verlening van volmacht aan de heren W. Creemers en E. Franssen voor handtekenen 

van deze statutenwijziging en ondertekenen van bijzondere volmacht voor 

vertegenwoordiging op de BAV.  

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 

3.1. Verlenging overeenkomst communicatie TV71 

BESLUIT: 

1) Het directiecomité beslist om de overeenkomst met de tijdelijke vereniging 71 met 

één jaar te verlengen.  In 2019 zal de tijdelijke vereniging 71 het 

communicatiemateriaal voor Limburg.net aanmaken en advies verlenen op vraag van 

Limburg.net.   

 

3.2. Uitmuntend Limburg – goedkeuring documenten, instapbudget en acties 

BESLUIT: 

1) Verdaging van de de beslissingen inzake Uitmuntend Limburg.  

4. Recyclageparken 

4.1. Goedkeuring ontwerpdossiers voor de aanleg van het Recyclagepark Peer 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring van ontwerpdossiers met projectnr. P.006758, versie 001 dd. 

12/06/2018: 

 Aanleg recyclagepark Peer: Infrastructuurwerken; 

 Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van diftar-installaties voor recyclagepark 

Peer;  



 

 Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afwerken van portiersgebouw voor het 

recyclagepark van Peer;  

2) Goedkeuring van de raming met een totaal van €  1.248.098,35 excl btw 

 Aanleg recyclagepark Peer: Infrastructuurwerken: €  997.387,45 excl.btw; 

 Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van diftar-installaties: €  118.821,50 

excl.btw; 

 Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afwerken van portiersgebouw:                        

€ 131.889,40 excl btw; 

3) Goedkeuring aanvraag toelage bij OVAM. 

 

4.2. Verlengingen overeenkomsten  

BESLUIT: 

1) Akkoord met verlenging van de vermelde overeenkomsten. 
 

5. Ophaal & recycling 

5.1 Opdracht voor het leveren van huisvuilzakken uit polyethyleen  

BESLUIT: 

1) Goedkeuring van het verslag van toewijzing betreffende het leveren van 

huisvuilzakken uit polyethyleen voor de inzameling van het niet-recycleerbare 

restafval, referentie AK03e_180307_huisvuilzakken 2018; 

2) De opdracht wordt toegewezen aan de firma Sphere Belgium nv, Louizalaan 222 – 

1050 Brussel, in de basisinschrijving, zijnde zakken vervaardigd uit lineair low density 

polyethyleen (LLDPE) van 100 % virgin materiaal met een meelooplint als 

sluitsysteem; 

3) De prijzen (per 1.000 st., excl. btw) van de zakken bedragen 83,59 euro voor partij 1 

(44L.-zakken) en 45,27 euro voor partij 2 (22L.-zakken); 

4) De opdracht voorziet in de levering voor 1 jaar en kan met 1 jaar verlengd worden. 

6. Administratie, financiën en ICT 

Nihil 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 

7.1. Statutenwijziging Limburg.net 

BESLUIT: 

1) Het directiecomité gaat akkoord met het voorstel van statutenwijzing zoals 

omschreven in bijlage; 

2) Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en ter definitieve goedkeuring 

aan de buitengewone algemene vergadering van Limburg.net.  

 

7.2. Uittreding Provincie  

BESLUIT: 

1) Het directiecomité gaat akkoord met de uittredingsovereenkomst van de Provincie; 

2) Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en ter definitieve goedkeuring 

aan de algemene vergadering van Limburg.net.  

 

7.3. Agenda AV en BAV woensdag 28/11/2018 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering 

Limburg.net.  

 

 

 



 

7.4. Agenda AV Vlaco dd. 27 juni 2018 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering; 

2) Als vertegenwoordiger voor Limburg.net wordt Kris Somers aangeduid. 

8. Personeel 

8.1. Overleg HOC / BOC  

BESLUIT: 

1) Kennisneming. 

 

8.2. Aanwerving parkwachters 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring verslag externe aanwerving voor de openstaande vacatures van 

parkwachter; 

2) Aanwerving van R.B., woonachtig te Hasselt, met een voltijds contract van 

onbepaalde duur in de functie van parkwachter in de groep 

Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken. De datum van indiensttreding wordt 

vastgesteld in functie van de opzeg bij zijn huidige werkgever. De betrokken 

medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte.           

De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

3) Aanwerving van E.M., woonachtig te Tongeren, met een voltijds contract van 

onbepaalde duur in de functie van parkwachter in de groep 

Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken. De datum van indiensttreding wordt 

vastgesteld op 1 oktober 2018 en sluit aan op zijn contract voor bepaalde duur.      

De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch 

beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

4) Aanwerving van J.S., woonachtig te Diepenbeek, met een voltijds contract van 

onbepaalde duur in de functie van parkwachter in de groep 

Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken. De datum van indiensttreding wordt 

vastgesteld op 1 september 2018. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in 

niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is 

vastgesteld door het directieteam; 

5) Aanwerving van J.H., woonachtig te Tongeren, met een voltijds contract van 

onbepaalde duur in de functie van parkwachter in de groep 

Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken. De datum van indiensttreding wordt 

vastgesteld op 1 december 2018. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in 

niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is 

vastgesteld door het directieteam; 

6) Aanwerving van R.T., woonachtig te Peer, met een voltijds contract van onbepaalde 

duur in de functie van parkwachter in de groep Beringen/Ham/Tessenderlo. De datum 

van indiensttreding wordt vastgesteld op 1/09/2018. De betrokken medewerker wordt 

ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke 

anciënniteit is vastgesteld door het directieteam; 

7) De overige kandidaten worden in de werfreserve geplaatst; 

8) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur. 

 

8.3. Aanwerving manager recyclageparken & inzameling 

BESLUIT: 

1) Kennisname stand van zaken aanwervingsprocedure manager recyclageparken & 

inzameling; 

2) Aanwerving rechtstreeks voor te leggen aan de raad van bestuur. 

 

 

 



 

8.4.  Aanvraag onbetaald verlof 

BESLUIT: 

1) Goedkeuren onbetaald verlof als recht van 1/12/18 t.e.m. 31/12/18 en 1/4/19 t.e.m. 

30/4/19; 

2) Elke aanvraag voor een langere periode van afwezigheid wordt steeds afgetoetst met 

de goede werking van de dienst en de periode. 

 

8.5. Aanvraag loopbaanvermindering 

BESLUIT: 

1) Goedkeuring loopbaanvermindering 1/5 van G.P. vanaf 1/9/2018, vrije dag te kiezen 

op dinsdag of woensdag. 

 

8.6. Tijdelijke vervanging administratie 

BESLUIT: 

1) Aanwerving van B.B. woonachtig te Dilsen-Stokkem met een voltijds contract van 

bepaalde duur in de functie van coördinator preventie, sensibilisering & 

communicatie. Dit contract vangt aan op 1 juli 2018 en eindigt op 31/12/2018. De 

betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau B1 – graad van administratief 

deskundige. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam. 

 

8.7. Tijdelijke contracten parkwachters 

BESLUIT: 

1) Openstellen van 4 tijdelijke contracten voor parkwachters voor de periode 1 juli– 31 

augustus 2018; 

2) Mandatering van het directieteam om deze contracten af te sluiten. 

9. Varia 

- Vonnis Superbeton / Limburg.net (recyclagepark Beringen) 

- Arrest illegale inzameling 

- Charter duurzaam ondernemen  

 

Opgemaakt te Hasselt, de 15 juni 2018 

Namens het directiecomité 

In opdracht 

 

 

 

 

De secretaris De voorzitter, 

 

 

 

  

Bien Jacobs  Walter Cremers 


