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1. Toelichting resultaten De Kringloopwinkel 

De raad van bestuur neemt akte van de toelichting van de werking en resultaten van De 

Kringloopwinkel. 

2. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 3 juni 2021 wordt goedgekeurd. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Mondmaskerplicht op recyclagepark 

De raad van bestuur keurt de aangepaste afspraken goed, het dragen van een mondmasker 

op het recyclagepark blijft sterk aangeraden. 

 

3.2. Aanwervingsprocedure administratief medewerker 

De raad van bestuur keurt de aanwerving en de aanleg van werfreserve goed. 

 

3.3. Aanwervingsprocedure directeur 

De raad van bestuur keurt de selectieprocedure, functiebeschrijving en voorwaarden goed. 

 

3.4. Incident spoorwegovergang Kortemark 

De raad van bestuur neemt kennis van het incident en de preventiemaatregelen. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Herwerking politiereglement Menen en Wevelgem 

De raad van bestuur keurt de herwerking van het politiereglement voor Menen en 

Wevelgem goed. 
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4.2. Nieuwsbrief – afval sorteren in jouw bedrijf 

De raad van bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief en gekoppelde acties gericht naar het 

bedrijfsafval. 

 

4.3. Prijscorrectie verwerving papier en karton 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5. Recyclageparken 

 

5.1. Nieuwe eID’s in omloop 

De raad van bestuur neemt kennis van de problematiek voor het inlezen van de nieuwe 

eID’s. 

 

5.2. Voorstel sluitingsdagen parken 2022 

De raad van bestuur keurt de sluitingsdagen 2022 goed. 

 

6. Overheidsopdrachten 

 

6.1. Selectieve inzameling matrassen 

De raad van bestuur neemt kennis van de effectieve start selectieve inzameling van 

matrassen op de recyclageparken. 

 

6.2. Goedkeuring bestek – “aankoop servers en toebehoren” 

De raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 

7. Varia 

 

7.1. Gemeentescan – tevredenheid huisvuilvoorzieningen 

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten. 


