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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten) 

raad van bestuur 

7 november 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 

 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 3 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Personeel 

 

2.1. Pensioenaanvraag 

De raad neemt akte van de pensioenaanvraag van diensthoofd techniek per 1/10/2020. 

 

2.2. Loopbaan vermindering 

Aanvraag voor loopbaanvermindering tot 19 u/w, voor het geven van medische bijstand 

van een ziek familielid wordt goedgekeurd. 

 

2.3. Procedure vervanging directeur 

Goedkeuring wordt gegeven aan procedure “Aanstelling waarnemend directeur naar 

aanleiding pensionering directeur (waarneming hogere functie)”. 

 

2.4. Taken afvalcoach 

Gezien de positieve ervaringen kan dit project verdergezet worden. 

 

2.5. Toelichting ondernemingsplan 

Het ondernemingsplan werd toegelicht aan het personeel. 

 

3. Overheidsopdrachten 

 

3.1. Gunning “Ophalen en verwerken van dierlijke en plantaardige oliën en vetten” 

De opdracht wordt gegund aan BIO OIL RECYCLING 

 

3.2. Gunning “Verwerken van tuinafval” 

De opdracht wordt gegund aan WESTCOMPOST 

 

3.3. Gunning “Verwerken van bouw- en sloopafval” 

De opdracht voor de verwerking van aarde wordt gegund aan : 

Recyclageparken Geluwe, Gullegem – Rijksweg, Gullegem – Nijverheidslaan, Menen, 

Wervik aan ORIAN. 

Recyclagepark Lauwe aan Lavatra. 
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De opdracht voor de verwerking van gipsafval wordt gegund aan : LAVATRA. 

 

De opdracht voor de verwerking van niet-recycleerbaar afval wordt gegund aan ORIAN. 

 
De opdracht voor de verwerking van steenpuin wordt gegund aan LAVATRA. 

 

De opdracht voor de verwerking van vlak wordt gegund aan DEPOORTERE. 

 

3.4. Gunning “Verwerking houtafval” 

De opdracht voor de verwerking van houtafval wordt gegund aan HOUTRECYCLAGE 

VANDENDRIESSCHE. 

 

4. Recyclageparken 

 

4.1. Aanpassing aanvoerreglement 

Het aanvoerreglement wordt aangepast. 

 

5. zakken 

5.1. Verkoop zakken 

Stand van zaken. 

 

6. Samenwerking 

 

6.1. Contract MR 

Samenwerkingsovereenkomst MM-MR werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 

MR. 

 

6.2. overleg IVIO 

Het overleg met IVIO kan opgestart worden. 

 

7. Varia 

7.1. Voorstel vergaderkalender 2020 

De vergaderkalender 2020 wordt goedgekeurd. 

 

7.2. Verdeling herbruikbare bekers op evenementen 

Een reglement wordt voorbereid. De potentiële gebruikers worden aangeschreven. 


