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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

3 september 2020 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter; Sonny Ghesquière, Ann Degroote, Stijn Tant, Marie De Clerck, Elyn 

Stragier, Renaat Vandenbulcke; bestuurders; 

Willy Ugille; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Oceân Vanderhispaillie; bestuurder; 

Jelle Stragier; bestuurder met raadgevende stem; 

 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 2 juli 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Impact CORONA op werking 

 

2.1. Recyclageparken 

Een evaluatie van de maatregelen en bijsturingen worden besproken.  

 

2.2. Inzameling asbest 

De heropstart van de inzameling asbest op recyclageparken en aan huis wordt besproken. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Aanwerving verantwoordelijke techniek en logistiek 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

3.2. Tewerkstellingscontract art60 via OCMW Wervik 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

3.3. Voortzetting 2e pensioenpijler tijdens tijdelijke werkloosheid (TWL) wegens COVID-19 

De raad van bestuur keurt de voortzetting goed. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Verdeling brandbaar afval voor berekening restafvalcijfer gemeenten 

De raad van bestuur keurt de nieuwe berekening voor de verdeling van het brandbaar afval 

naar de recyclageparken goed. 
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4.2. Actieplan papier en karton 

De raad van bestuur keurt het actieplan goed. 

 

4.3. Plaatsing ondergrondse glascontainers 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

5. Recyclageparken 

 

5.1. Inzameling huisvuilzakken repa Menen 

De raad van bestuur neemt kennis van de inzamelcijfers. 

 

6. Overheidsopdrachten 

 

6.1. Sluiting bestek inzameling aan huis van PMD en papier-karton 

De raad van bestuur neemt kennis van de sluiting. 

 

6.2. Goedkeuring aankoop compostbakken en aanbouwmodules 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

7. Varia 

 

7.1. Najaarscampagne BEBAT 

De raad van bestuur neemt kennis van de geplande campagne. 

 

7.2. Ruling  

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de aangevraagde ruling. 

 

7.3. Nazicht en goedkeuring nieuwsbrief MM 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

7.4. Begroting 2021 

De raad van bestuur neemt kennis van de vooropgestelde timing goedkeuring begroting 

2021. 

 

 

 

 

 


