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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

5 november 2020 

 

Aanwezig :  

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 :  

Stan Roose, voorzitter 

 

1. Digitale raad van bestuur 

Gezien de huidige maatregelen in het bestrijden van het COVID-19 virus komt de raad van 

bestuur uitzonderlijk virtueel samen.  

2. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 1 oktober 2020 wordt goedgekeurd. 

 

3. Impact COVID-19 op werking 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en de genomen maatregelen. 

 

4. Begroting 2021 

 

4.1. Begroting 2021 

De begroting, voornaamste evoluties en investeringen voor 2021 worden besproken en 

goedgekeurd. 

 

4.2. Verdeelsleutel en bijdragen gemeenten: 

De verdeelsleutel en bijdragen gemeenten 2020 worden goedgekeurd. 

 

De globale bijdrage van de gemeenten bedraagt : 2.044.906 euro. 

De bijdrage bedraagt 827.021 euro voor Menen, 755.364 euro voor Wevelgem en 462.523 

euro voor Wervik. 

 

4.3. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar  

De raad van bestuur keurt goed. 

 

5. Personeel 

 

5.1. Parkwachter  

De raad van bestuur neemt kennis. 
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5.2. Loopbaan vermindering 

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

voor een ziek familielid wordt goedgekeurd. 

 

6. Afvalbeleid 

 

6.1. Nieuwe overeenkomst FostPlus 

De raad van bestuur neemt kennis van de voorgestelde overeenkomst tussen MIROM 

Menen en Fost Plus met de inzamelscenario’s en overeengekomen tarieven. 

 

6.2. Conceptnota regiovorming 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

6.3. Retributiereglement uitlenen logistiek materiaal stad Menen 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

7. Overheidsopdrachten 

 

7.1. Goedkeuring bestek – “Verwerken van plastics” 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

8. Agenda algemene vergadering  

De agenda voor de Algemene Vergadering op donderdag 17 december 2020 om 18u30 

wordt vastgelegd. 

 

9. Varia 

 

9.1. Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

9.2. Camera zwerfvuil en sluikstort 

De raad van bestuur keurt de aankoop goed. 

 

9.3. Ophaalkalenders 2021 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

9.4. Voorstel vergaderkalender 2021 

De vergaderkalender 2021 wordt goedgekeurd. 


