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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

2 september 2021 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

Marie De Clerck, Stijn Tant, Renaat Vandenbulcke, Oceân Vanderhispaillie, Sonny Ghesquière; 

bestuurders; 

Heidi Craeynest, Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Ann Degroote, Elyn Stragier; bestuurders; 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 1 juli 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Afvalbeleid 

 

2.1. Vlarema 8 

De raad van bestuur neemt kennis van de wijzigingen die relevant zijn voor lokale 

besturen. 

 

2.2. Proefproject ondergronds sorteerstraatje 

De raad van bestuur keurt het concept, de omschrijving van het proefproject,  de verdeling 

van de kosten en de locatie van het proefproject voor de aanleg van een ondergronds 

sorteerstraatje goed. 

 

3. Recyclageparken 

 

3.1. Bezoekerscijfers zomerperiode 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

3.2. Evolutie huisvuil 1e semester 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

3.3. Evolutie huis aan huis inzamelingen grof-tuin-asbest 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

4. Overheidsopdrachten 

 

4.1. Goedkeuring bestek – aankoop bovengrondse glascontainers 

De raad van bestuur keurt het bestek goed. 
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4.2. Goedkeuring bestek – bedrijfsrevisor boekjaren ’22-’23-‘24 

De raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 

4.3. Gunning – “aankoop servers en toebehoren” 

De raad van bestuur keurt het voorstel aankoop servers en toebehoren goed. 

 

4.4. Aanbesteding verwerving papier-karton 

De raad van bestuur geeft opdracht om de verwerving van papier-karton opnieuw aan te 

besteden via Fost Plus. 

 

5. Varia 

 

5.1. Aanpassing statuten 

De raad van bestuur keurt de wijzigingen goed en geeft opdracht om deze over te maken 

naar de gemeenten om te laten goedkeuren door de gemeenteraad. 

 

5.2. Verlenging diftar onderhoudscontracten MR 

De raad van bestuur neemt kennis van het principevoorstel. 

 

5.3. Begroting 2022 

De raad van bestuur neemt kennis van de voorgestelde timing. 

 

 

 

 


