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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

6 februari 2020 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter; Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Elyn Stragier, Renaat Vandenbulcke, 

Oceân Vanderhispaillie; bestuurders; 

Jelle Stragier, Willy Ugille; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, afdelingshoofd techniek en logistiek 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Marie De Clerck, Stijn Tant, Joris Vandecasteele 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 5 december 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Personeel 

 

2.1. Aanvraag wijziging contract administratief medewerker 

Vraag van een administratief medewerker om huidig contract onbepaalde duur van 

38u/week te wijzigen naar een contract onbepaalde duur van 30,4u/week (4/5) vanaf 

1.05.2020.  

De raad van bestuur keurt goed. 

 

2.2. Vertrek parkwachter 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

2.3. Vertrek projectmedewerker 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

2.4. Aanwerving parkwachter 

Een parkwachter met contract bepaalde duur krijgt een contract van onbepaalde duur (0,8 

VTE) vanaf 1.09.2020. 

Een aanwervingsprocedure loopt voor aanwerving parkwachter onbepaalde duur (0,8 

VTE) en aanleg werfreserve. 

 

3. Bestuur 

 

3.1. Aanstelling ondervoorzitters 

Marie Declerck en Sonny Ghesquière worden verkozen tot ondervoorzitter. 

 

3.2. Aanduiding volmachtdragers voor het ondertekenen van de akten en voor de financiële 

verrichtingen (RVB) 

Renaat Vandenbulcke wordt vervangen door Marie Declerck. 
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Met ingang van 1.4.2020 wordt Kristof Moeyaert als waarnemend directeur gemachtigd in 

de plaats van Joris Vandecasteele als directeur. 

 

3.3. Bevoegdheden roltoekenningen “e-GOV rollenbeheer” 

De raad van bestuur keurt de roltoekenningen goed. 

 

4. Overheidsopdrachten 

 

4.1. Voorlopige oplevering afvalbakken stad Menen 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

4.2. Aankoop glasvrachtwagen 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

5. Afvalbeleid  

 

5.1. Contractbesprekingen FostPlus 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5.2. Visitatie Menen/Wevelgem/Wervik 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

6. Sluikstort en zwerfvuil 

 

6.1. Coachingstraject Menen 

De raad van bestuur neemt akte van overdracht naar stad Menen. 

 

7. Verkoop zakken en invoering nieuwe zakken 

 

7.1. Invoering nieuwe groene restafvalzakken en stickers op oude witte restafvalzakken 

De raad van bestuur neemt akte van de 1e evaluatie. 

 

7.2. Verkooppunten zakken 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

8. Communicatie 

 

8.1. Evaluatie communicatie 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

8.2. Asbestcampagne midden februari/maart 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

8.3. Afspraken omgaan met media en sociale media 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

8.4. Scholenaanbod 

Voorstel publicatie aanbod op website. De raad van bestuur keurt goed. 

 

8.5. Nieuwsbrief 

1e nieuwsbrief voor januari 2020 is verstuurd. 
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9. Ondersteuning evenementen 

De raad van bestuur neemt akte van de evaluatie van de 1e uitleningen. 

 

10. Samenwerking andere IC’s 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

11. Varia 

 

11.1. Bijkomende camera’s in loods 

De raad van bestuur keurt goed. Te agenderen op bijzonder overlegcomité 06.02.2020 

 

11.2. Jaaractieplan preventie 2020 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

12. Nieuwsbrief RVB voor kennisname 

De raad van bestuur neemt akte. 

 


