MIROM Menen
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)
beknopt verslag (art.22 van de statuten)
raad van bestuur
3 oktober 2019
Aanwezig :
Stan Roose, voorzitter; 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 of afwezig :
Marie De Clerck
1.

Verslag vorige zitting
Het verslag van de raad van bestuur van 5 september 2019 wordt goedgekeurd.

2.

Personeel

2.1. Vervanging directeur
Een procedure voor de tijdelijke invulling bij middel van waarneming van een hogere
functie wordt opgesteld.
2.2. Verlenging ouderschapsverlof
Verlenging ouderschapsverlof wordt toegestaan.
3.

Contract MIROM Roeselare
Het nieuwe contract met MIROM Roeselare voor de periode van 11 november 2019 tot
31.12.2029 wordt goedgekeurd.

4.

Ondernemingsplan 2019-2025
Het ontwerp-ondernemingsplan 2019-2025 wordt goedgekeurd.

5.
Begroting 2020
5.1. Simulatie prijs zakken RA en P+MD
De raad van bestuur stelt het volume en de prijs van de zakken met ingang per 1.1.2020
vast als volgt :
Euro/zak
Grote restafvalzak (ongeveer 50 liter) (particulier en gemeentelijk afval)
1,60
Kleine restafvalzak (ongeveer 25 liter) (particulier afval)
0,80
PMD-zak 60 liter
0,15
PMD-zak 120 liter (scholen en verenigingen)
0,15
Volle sticker (voor op één grote of op 2 kleine restafvalzakken)
0,30
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5.2. Investeringen 2020
Het investeringsplan 2020 wordt goedgekeurd.
5.3. Begroting 2020
De begroting 2020 en de lijst met retributies en tarieven voor 2020 worden goedgekeurd.
5.4. Verdeelsleutel en bijdragen gemeenten
De verdeelsleutel en bijdragen gemeenten 2020 worden goedgekeurd.
De globale bijdrage van de gemeenten bedraagt : 2.035.970 euro.
De bijdrage bedraagt 829.968 euro voor Menen, 746.415 euro voor Wevelgem en 459.587
euro voor Wervik.
5.5. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar
De raad van bestuur keurt goed.
6.

Agenda algemene vergadering
De agenda voor de Algemene Vergadering op donderdag 19 december 2019 om 18 uur
wordt vastgesteld.

7.
Varia
7.1. Week van de handhaving.
De raad van bestuur stemt in met het programma voor de week van de handhaving die
loopt van 30 september tot en met 6 oktober.
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