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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

1 oktober 2020 

 

Aanwezig :  

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

Stragier, Renaat Vandenbulcke, Oceân Vanderhispaillie; bestuurders; 

Willy Ugille, Jelle Stragier; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

nihil 

 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 3 september 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Personeel 

 

2.1. Verlenging contract administratief medewerker 

De raad van bestuur keurt de verlenging goed. 

 

2.2. Loopbaan vermindering 

Aanvraag voor loopbaanvermindering tot 0,5VTE voor het geven van medische 

bijstand voor een ziek familielid wordt goedgekeurd. 

 

2.3. Opstart aanwervingsprocedure communicatieverantwoordelijke 

De raad van bestuur keurt de aanwervingsprocedure goed. 

 

3. Afvalbeleid 

 

3.1. BTW behandeling uitleningen evenementen 

De raad van bestuur neemt kennis van het advies, keurt het aangepaste 

uitleenreglement goed en keurt de aanpassingen die opgenomen zijn in de tarieven en 

retributies voor 2021 goed. 

 

3.2. Tarieven en retributies 2021 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

3.3. Opzegging contract harde plastics 

De raad van bestuur neemt akte en geeft opdracht om een nieuwe aanbesteding voor te 

bereiden. 
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3.4. Visitaties OVAM en actieplan restafvalcijfer 

De raad van bestuur keurt het voorgestelde actieplan goed en geeft opdracht om het 

actieplan over te maken ter kennis aan en ter ondersteuning door de colleges van 

burgemeester en schepenen van de Menen, Wevelgem en Wervik. 

 

4. Overheidsopdrachten 

 

4.1. Goedkeuring aankoop compostvaten 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

4.2. Aankoop bovengrondse duo glascontainers 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

4.3. Aankoop restafvalzakken en PMD zakken met recyclaat 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

5. Varia 

 

5.1. Tijdelijke afwezigheid voorzitter 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

5.2. Week van de handhaving 

De raad van bestuur neemt kennis en stemt in met het programma voor de week van 

de handhaving die loopt van 5 tot en met 11 oktober. 

 

5.3. Verkoop oude vrachtwagens 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

5.4. Mondmaskerplicht recyclageparken 

De raad van bestuur neemt kennis van het politiebesluit opgesteld door de 

provinciegouverneur van West-Vlaanderen waarin een mondmaskerplicht is 

opgenomen op de recyclageparken voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar. 

 


