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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art. 22 van de statuten) 

raad van bestuur 

4 april 2019 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter; 

Marie De Clerck; Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Elyn Stragier; Stijn Tant, Renaat 

Vandenbulcke, Oceân Vanderhispaillie; bestuurders; 

Willy Ugille, Jelle Stragier; bestuurders met raadgevende stem; 

Joris Vandecasteele, directeur 

 

Verontschuldigd/afwezig :  

nihil 

1. Verslag vorige zitting 

Verslag wordt goedgekeurd. 

2. Personeel  

 

2.1. Aanwervingsprocedure projectmedewerker netheid  

De raad van bestuur neemt kennis van de aanwerving. 

 

2.2. Aanwervingsprocedure communicatieverantwoordelijke  

De aanwerving van een communicatieverantwoordelijke wordt onderzocht. 

3. Overheidsopdrachten: 

 

3.1. Betonherstellingen Wervik, Geluwe, Menen en Lauwe 

De raad van bestuur keurt de werken voor de betonherstellingen op de parken van Wervik, 

Geluwe, Menen en Lauwe goed. 
 

3.2. Diftar fase 3 – eindafrekening  

De raad van bestuur keurt de eindafrekening voor de diftarinfrastructuurwerken van de 

recyclageparken van Kortemark, Moorslede en Langemark goed. 
 

3.3. Aanstelling commissaris 

De raad van bestuur geeft haar akkoord voor de marktbevraging voor het aanstellen van 

een commissaris. 
 

3.4. aankoop herbruikbare bekers 

De raad van Bestuur beslist om 20.000 in plaats van 10.000 herbruikbare bekers aan te 

kopen. 
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3.5. Verlenging opdracht huis-aan-huisophaling restafval  

De raad van bestuur geeft opdracht om een nieuw lastenboek voor te bereiden voor de 

ophaling van het restafval. 

 

3.6. Verwerving gips, 

De raad van bestuur keurt de prijsaanpassing voor het verwerken van gipsafval goed. 

 

3.7. prijsvraag externe chauffeurs 

De raad van bestuur geeft goedkeuring aan de verlenging van de opdracht voor de externe 

chauffeurs. 

 

3.8. Verwerking folies en bloempotjes 

De raad van bestuur geeft goedkeuring aan het contract voor de aanlevering van folies en 

bloempotjes tot 1.6.2019. 

4. Afvalstromen 

 

4.1. Asbestinzameling aan huis 

De raad van bestuur neemt kennis van de voorbereiding van het voorstel voor aan huis 

inzameling van asbest in het kader van het asbestafbouwbeleid.  

 

5. Fostplus 

5.1. Voorstelling Fostplus 

De raad van bestuur stemt in met een onderhoud met de directie van Fostplus. 

 

5.2. Stappenplan en communicatie “De Nieuwe Blauwe Zak” 

De raad van bestuur stemt in met het stappenplan voor de invoering van “de nieuwe 

blauwe zak” 

 

5.3. Verkoop blauwe en paarse zakken 

De verkoop van de “Nieuwe Blauwe Zak” wordt voorbereid. 

6. Prijs zakken 

6.1. Verkoopprijs P+MD zakken 

De raad van bestuur beraadt zich over de verkoopprijs van de P+MD-zak. 

 

6.2. Verkoopprijs restafvalzakken 

De raad van bestuur beraadt zich over de verkoopprijs van de restafvalzak. 

7. Recyclageparken 

7.1. Werken wegenis naar recyclagepark Gullegem Nijverheidslaan 

De openingsuren van de parken worden aangepast gedurende de werken aan de 

Nijverheidslaan in Gullegem. 

8. Ontwerp “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” 

8.1. Indeling clusters - restafvalcijfer 

De raad van bestuur neemt akte van de nieuwe clusterindeling. 

 

8.2. Openbaar onderzoek 

De raad van bestuur neemt akte van de standpunten van Menen en Wervik, en beslist om 

geen intercommunaal standpunt over te maken. 
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8.3. Lerende netwerken 

OVAM nodigt gemeenten en intercommunales uit voor een bijeenkomst met andere 

gemeenten uit dezelfde cluster 

 

8.4. Jaarrekening per 31 december 2018  

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan de balans, de rekeningen, de sociale balans 

en de winstverdeling voor het boekjaar 2018. 

9. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 

vergadering goed. 

10. statutaire aanpassing kapitaal  

De raad van bestuur neemt akte van de statutaire aanpassing van het kapitaal. 

11. Agenda algemene vergadering 

De agenda van de algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

12. Varia 

12.1. Aanstelling ondervoorzitter(s) 

De statuten zullen aangepast worden om de aanstelling van 2 ondervoorzitters te voorzien. 

 

12.2. Samenwerking 

De raad van bestuur beraadt zich over samenwerking met andere intercommunales 

 

12.3. Aangifte registratie mandaten 

De leden van de raad van bestuur worden geïnformeerd omtrent de registratieplicht van 

hun mandaat. 

 

12.4. Diversen 

 


