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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 april 2021 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

Sonny Ghesquière, Ann Degroote, Stijn Tant, Marie De Clerck, Renaat Vandenbulcke, Oceân 

Vanderhispaillie; bestuurders; 

Heidi Craeynest; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Elyn Stragier; bestuurder; 

Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

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. Verwelkoming nieuwe leden raad van bestuur 

De voorzitter verwelkomt de nieuwe bestuurders met raadgevende stem. 

3. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 4 maart 2021 wordt goedgekeurd. 

 

4. Personeel 

 

4.1. Impact coronavirus 

De raad van bestuur neemt kennis de impact van de coronacrisis op de werking en 

dienstverlening. 

 

4.2. Ontslag parkwachter 

De raad van bestuur keurt het ontslag goed. 

 

4.3. Aanwervingsprocedure werfreserve parkwachters 

De raad van bestuur keurt de aanwervingen en het opnemen van de geslaagde kandidaten 

in de werfreserve goed. 

 

4.4. Pensioenaanvraag chauffeur 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

4.5. Aanwervingsprocedure chauffeur 

De raad van bestuur keurt de aanwerving goed. 
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5. Jaarrekening per 31 december 2020 

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan de balans, de rekeningen, de sociale balans 

en de winstverdeling voor het boekjaar 2020. 

 

6. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 

vergadering goed. 

 

7. Agenda algemene vergadering 

De agenda van de algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

 

8. Afvalbeleid  

 

8.1. Inzamelcijfers en statistieken 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de inzamelcijfers, statistieken 2020 en de 

voornaamste evoluties. 

 

8.2. Inzameling tuinafval aan huis 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed. 

 

8.3. Samenwerkingsovereenkomst Kringloopwinkel Deltagroep 

De raad van bestuur keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed. 

 

8.4. Aanpassingen politiereglement 

De raad van bestuur neemt akte van de voorgestelde aanpassingen en uitwerking. 

 

9. Overheidsopdrachten 

 

9.1. Levering glasvrachtwagen 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

9.2. Aankoop vrachtwagen inzameling AEEA 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed. 

 

9.3. Gunning ondergrondse glascontainers 

Agendapunt wordt verdaagd naar de volgende raad van bestuur.  

 

9.4. Prijsofferte milieucoördinator 

De raad van bestuur keurt de gunning goed. 

 

9.5. Dossier bodemonderzoeken recyclageparken 

De raad van bestuur keurt de toekenning van de opdracht goed. 

 

10. Varia 

Er zijn geen varia punten. 


