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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 11 juni 2018 om 13u30 

 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 

 

1. Goedkeuring verslag 28/05/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Aanstelling medewerkers artikel 60-statuut 

 
3. Aanstelling jobstudenten zomervakantie 

Elk jaar worden de verloven van de vaste medewerkers in de zomervakantie opgevangen door 
vakantiestudenten. De dienstverlening op de parken en in de kringwinkel moet immers gegarandeerd 
blijven. In totaal worden er meer dan 1.500 uren verlof genomen. Het aantal uren dat moet vervangen 
worden bedraagt ca. 1.300. Deze zomer wordt ook de functie van meubelhal en ontvangstmagazijn 
omgewisseld. Hiervoor zijn er tijdelijk extra uren nodig. De uren voor deze werken zitten vervat in de 
1.300 uren. De nieuwe kandidaten werden gehoord tijdens een kennismakingsgesprek op woensdag 
23 mei. Op basis van de beschikbare kandidaturen werd een lijst opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
Kinderen of kleinkinderen van medewerkers en bestuurders krijgen voorrang. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de voorgestelde lijst. 
 

4. Bestek inzameling restafval en GFT 

De overeenkomst voor de inzameling van restafval en GFT loopt ten einde op 31/12/2018. Voor het 
afsluiten van een nieuwe overeenkomst moet de markt bevraagd worden (net als dat voor de andere 
fracties het geval is). Het bestek loopt in dezelfde lijn als het vorige. Naast de inzameling van het 
particulier restafval met zakken worden er ook meer containers uitgezet. De inschrijvers moeten een 
prijs opgeven per container die geledigd wordt. Ook voor het ledigen van de ondergrondse containers 
moet een aparte prijs worden opgegeven.  
Voor de inzameling van GFT wordt bekeken of er kan gewerkt worden volgens het diftar-principe. De 
containers moeten dan allemaal gewogen worden en de burger betaalt volgens het geregistreerde 
gewicht. Deze werkwijze zal eerst worden afgetoetst bij de schepencolleges van de drie gemeenten. 
Beslissing: het DC is globaal akkoord met het bestek. Een aantal aanpassingen worden nog 
doorgevoerd en de colleges worden bevraagd over het diftarprincipe van de GFT-containers. Het 
bestek wordt voorgelegd aan de RvB van 05 juli. 
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5. Persbericht Recover onderzoek metaalverpakkingen 

Recover heeft een aantal partners de opdracht gegeven om onderzoeken uit te voeren. Eén van de 
opdrachten was het onderzoek naar het aandeel metaalverpakkingen in de verbrandingsassen van een 
verbrandingsinstallatie. KU Leuven heeft dit onderzoek uitgevoerd. Uit de studie blijkt dat het aandeel 
gerecycleerde metaalverpakkingen lager is dan de cijfers die de laatste maanden werden bekend 
gemaakt. Recover wil deze informatie delen met de pers (persbericht meegestuurd in bijlage). Het 
rapport zelf is nog niet aangeleverd bij de deelnemende intercommunales. 
 

6. Aankopen wissel meubelhal/magazijn 

Voor de omwisseling van de locaties van de meubelhal en het ontvangstmagazijn zal gewerkt worden 
met speciale rekken om meubels in de hoogte te kunnen stapelen. Voor de kleinere goederen en 
huisraad zal gewerkt worden met stevige stapelkarren. De totale kostprijs voor de aankoop van 64 
karren en 16 meubelwagens bedraagt € 19.052. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze aankopen. 

 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 25 juni om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   
 
 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


