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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

28 oktober 2021 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

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

Degroote; bestuurders; 

Heidi Craeynest, Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Sonny Ghesquière; bestuurders; 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 30 september 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Voorstel opstart inzameling GFT 

De raad van bestuur keurt het voorstel tot opstart inzameling GFT vanaf 1.01.2023 goed. 

 

3. Begroting 2022 

 

3.1. Begroting 2022 

De begroting, voornaamste evoluties en investeringen voor 2022 worden besproken en 

goedgekeurd. 

 

3.2. Verdeelsleutel en bijdragen gemeenten 

De verdeelsleutel en bijdragen gemeenten 2022 worden goedgekeurd. 

 

De globale bijdrage van de gemeenten bedraagt : 2.150.196 euro. 

De bijdrage bedraagt 872.571 euro voor Menen, 785.903 euro voor Wevelgem en 491.721 

euro voor Wervik. 

 

3.3. Jaaractieplan 2022 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

3.4. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar  

De raad van bestuur keurt goed. 

 

4. Voorbereidend onderzoek verlenging MM 

De raad van bestuur neemt kennis van het afgeronde vooronderzoek. 
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5. Personeel 

 

5.1. 2e pensioenpijler 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

5.2. Opstart re-integratie traject  

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6. Afvalbeleid 

 

6.1. MATIS – Nieuwe rapporteerverplichting 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

6.2. Verhoogde milieuheffing bedrijfsrestafval vanaf 1 januari 2022 

De raad van bestuur keurt het vastleggen van een beperking voor de aanvoer van brandbaar 

bedrijfsafval goed waardoor we enkel de aanvoer van vergelijkbaar brandbaar bedrijfsafval 

toelaten. 

 

7. Overheidsopdrachten 

 

7.1. Gunning opdracht bedrijfsrevisor 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

7.2. Voorstel gunning aankoop bovengrondse duo glascontainers 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

8. Agenda algemene vergadering  

De agenda voor de Algemene Vergadering op donderdag 16 december 2021 om 18 uur 

wordt vastgelegd. 

 

9. Varia 

 

9.1. Week van het afvalteam 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

9.2. Voorstel vergaderkalender 2022 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

 


