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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

4 februari 2021 

 

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 :  

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 3 december 2020 wordt goedgekeurd. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Aanpassing bezetting technisch en logistiek uitvoerend personeel 

De raad van bestuur neemt kennis van de diverse taken en keurt de voorgestelde 

aanpassingen goed. De raad van bestuur keurt de opstart van een aanwervingsprocedure 

voor een chauffeur op voltijdse basis voor onbepaalde duur goed.  

 

3.2. Aanvraag tijdelijke deeltijdse loopbaanonderbreking chauffeur 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

3.3. Aanleg werfreserve parkwachter 

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring om een nieuwe aanwervingsprocedure te 

starten voor de aanleg van de werfreserve van parkwachters met een prestatie van 0,8 VTE 

voor onbepaalde duur. 

 

3.4. Basisopleiding heftruck chauffeurs 

De raad van bestuur keurt het voorzien van een basisopleiding voor de heftruckbestuurders 

goed. 

 

4. Bestuur 

 

4.1. Vervanging leden raad van bestuur met raadgevende stem 

De raad van bestuur neemt akte. 
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5. Afvalbeleid  

 

5.1. Aangepaste ophaalrondes PMD  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en de betreffende acties van de 

afvalcoach. 

 

5.2. Verkoop stickers witte restafvalzakken 

De raad van bestuur keurt de voorgestelde aanpassingen goed. 

 

5.3. Statistieken en jaarcijfers 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de besproken statistieken en jaarcijfers 2020. 

 

5.4. Aanpassing aanvoerreglement 

De raad van bestuur keurt de aanpassingen in het aanvoerreglement goed. 

 

5.5. Aanpassing reglement ophaling aan huis van grof vuil, tuinafval en asbest 

De raad van bestuur keurt de aanpassingen in het reglement voor ophaling aan huis van 

grofvuil, tuinafval en asbest goed. 

 

5.6. Inzameling matrassen 

De raad van bestuur neemt kennis van de inzamelcijfers sinds de start van de inzameling. 

 

5.7. Aanvoer door gemeenten naar recyclagepark  

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5.8. Omzendbrief asbestinzameling 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5.9. Coachingstraject Wervik 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en actiepunten in dit project. 

 

6. Sluikstort en zwerfvuil 

 

6.1. Statistieken bij glasbollen 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

6.2. Vaststellingen 

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport van het afgelopen jaar. 

 

6.3. Overzicht retributienota’s 

De raad van bestuur neemt kennis van het afgelopen jaar. 

 

6.4. Persbericht zwerfvuilcijfers 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

7. Recyclageparken  

 

7.1. Aanleg zwarte lijst voor eID’s 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

8. Overheidsopdrachten 
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8.1. Voorstel gunning – “Verwerken van harde plastics” 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

8.2. Goedkeuring OVAM ontwerpdossier ondergrondse glasbollen 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

8.3. Aanpassing verwervingscontracten PK 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

9. Communicatie 

 

9.1. Katern MM in magazine gemeenten 

De raad van bestuur neemt kennis van de gemaakte afspraken en van de inhoud van de 

editie maart. 

 

9.2. Actiepunten communicatie voorjaar 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

10. Varia 

 

10.1. Nieuwe kringloopwinkel in centrum van Menen 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

10.2. Jaaractieplan preventie 2021 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

10.3. TV programma Factcheckers op één 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

10.4. Stopzetting sorteercentrum PMD bij IMOG 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

 

 


