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1.

Verslag vorige zitting
Goedkeuring verslag van 6 december 2018

2.

Personeel

2.1. Aanwervingsprocedure communicatieverantwoordelijke
Het directiecomité wordt gemachtigd om de aanwerving verder af te handelen.
2.2. Aanwervingsprocedure projectmedewerker netheid
Het directiecomité wordt gemachtigd om de aanwerving verder af te handelen.
3.

Overheidsopdrachten:

3.1. Betonherstellingen Wervik, Geluwe, Menen en Lauwe
Goedkeuring eindafrekening.
3.2. Ondergrondse glascontainers stand van zaken
De ondergrondse containers zijn geplaatst. Alles wordt nu administratief afgewerkt.
3.3. Ondergrondse glascontainers : nieuw subsidiedossier
De plaatsing van ondergrondse glasbollen met OVAM-subsidie wordt onderzocht.
4.

Sluikstorten en zwerfvuil
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4.1. proefproject ‘inzet van camera’s tegen sluikstorten’
Eindafrekening werd ingediend bij de Mooimakers.
4.2. retributienota's opruimkost
De betaling van de retributienota’s voor de opruimkost van sluikstorten wordt kort
opgevolgd.
4.3. Stand van zaken coachingstrajecten
Een stand van zaken wordt gegeven van de coachingstrajecten in de drie gemeenten.
4.4. evolutie sluikstort/zwerfvuil bij glasbollen
De laatste jaren zien we een opvallende daling van het sluikstort bij de glasbollen.
4.5. foto’s top 5 meest vervuilde sites glasbollen regio MM
Hieruit blijkt dat de hinder zeer sterk teruggedrongen is.
4.6. Effect ondergrondse glasbollen op zwerfvuil
Het plaatsen van ondergrondse glasbollen heeft een positief effect heeft op de
vermindering van het sluikstorten.
5.

Ontwerp “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval”
De raad neemt akte en bereidt een antwoord voor.

6.

Fostplus

6.1. Erkenning
Sinds 20.12.2018 is er een nieuwe erkenning van Fost plus.
6.2. Stand van zaken P+MD
Fostplus zal in de plaats van de intercommunale de overheidsopdracht voor het sorteren
van de P+MD plaatsen.
6.3. Evolutie P+MD proefproject Wervik
Sinds de opstart van de P+MD inzameling wordt er een 4 kg/inw./jaar meer ingezameld.
6.4. Fostplus/bureau veritas : Jaarrapport 2018 controle van het glasbollennetwerk
De intercommunale krijgt een zeer goede score voor de netheid van de glasbollen en de
sites.
7.
Recyclageparken
7.1. Werken park Gullegem Rijksweg
De raad keurt de plannen en de raming goed voor de aanpassingen van het recyclagepark
van Gullegem Rijksweg.
8.
Bestuurszaken
8.1. Code van goed bestuur
De raad geeft haar goedkeuring aan de ‘code van goed bestuur’
8.2. Komende vergaderingen /overleg gemeenten
De raad neemt kennis van de agenda van de komende vergaderingen.
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9.

Varia

9.1. jaarverslag milieucoördinator 2018.
De raad van bestuur keurt goed.
9.2. preventieplan + Jaaractieplan preventie 2018
De raad van bestuur keurt goed.
9.3. Ontwerp vergaderkalender 2019
De raad van bestuur neemt akte.
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