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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

30 september 2021 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

Marie De Clerck, Elyn Stragier, Stijn Tant, Renaat Vandenbulcke, Oceân Vanderhispaillie, Ann 

Degroote; bestuurders; 

Heidi Craeynest; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Sonny Ghesquière; bestuurders; 

Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

1. Personeel 

 

1.1. Aanstelling directeur 

De raad van bestuur stelt na het doorlopen van de aanwervingsprocedure Kristof Moeyaert 

aan als directeur met ingang per 1.10.2021. 

2. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 2 september 2021 wordt goedgekeurd. 

 

3. Bestuur 

 

3.1. Ontslag van een bestuurder 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Tarieven en retributies2022 

De raad van bestuur keurt de tarieven en retributies voor 2022 goed en geeft opdracht om 

deze over te maken aan de gemeenten voor goedkeuring door de gemeenteraden. 

 

4.2. Evaluatie camera/GAS 

De raad van bestuur neemt kennis van het overleg, verslag en de bijsturingen tussen de 

verschillende partijen. 

 

4.3. Week van de handhaving 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

4.4. Audit CEVI 

De raad van bestuur neemt akte. 
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4.5. Status omgevingsvergunningen 

De raad van bestuur neemt akte van de voorwaarden gesteld bij de aangevraagde 

omgevingsvergunningen. 

 

4.6. Evaluatie aanvoer huisvuilzakken repa Menen 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

5. Recyclageparken 

 

5.1. Brand papierperscontainer repa Menen 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

5.2. Communicatie COVID-19 maatregelen recyclageparken 

De raad van bestuur keurt de aanpassingen goed. 

 

6. Overheidsopdrachten 

 

6.1. Verwerking harde plastics 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.2. Inzamelen en verwerking EPS 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

7. Varia 

 

7.1. Diftar IVIO 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

 

 

 


