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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

27 januari 2022 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

Marie De Clerck, Elyn Stragier, Stijn Tant, Renaat Vandenbulcke, Ann Degroote, Karlien 

Hoornaert; bestuurders; 

Heidi Craeynest, Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Oceân Vanderhispaillie; bestuurders; 

 

Gezien de huidige maatregelen in het bestrijden van het COVID-19 virus komt de raad van 

bestuur virtueel samen cfr. artikel 21 van de statuten.  

1. Verslag vorige zitting 

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

 

2. Bestuur en organisatie 

 

2.1. Nieuwe bestuurder stad Wervik 

Mevrouw Karlien Hoornaert is aangeduid als bestuurder ter vervanging van Sonny 

Ghesquière. Karlien Hoornaert wordt cfr. artikel 20 van de statuten verkozen als 

ondervoorzitter vanuit stad Wervik. 

Mevrouw Ann Degroote zal deel uitmaken van het bijzonder overlegcomité. 

 

2.2. Perceptieonderzoek afvalintercommunales 

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van het onderzoek. 

 

2.3. Toelichting gemeenteraadsleden GFT en verlenging MM 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Impact COVID-19 op de organisatie en dienstverlening 

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

dienstverlening. 

 

3.2. Aanvraag loopbaanonderbreking 

De raad van bestuur keurt de aanvraag loopbaanonderbreking van de medewerker goed. 
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3.3. Aanvraag aanpassing prestaties 

De raad van bestuur keurt de aanpassing in prestaties van de medewerker goed. 

 

3.4. Aanvraag tijdelijke deeltijdse loopbaanonderbreking chauffeur 

De raad van bestuur keurt de deeltijdse loopbaanonderbreking goed. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Statistieken en jaarcijfers 2021 

De raad van bestuur neemt kennis van de voorlopige jaarcijfers 2021 van huisvuil, PMD, 

glas en aanvoer naar de recyclageparken. 

 

4.2. Subsidiebesluit en verhoging milieuheffing Vlaamse regering 

De raad van bestuur neemt kennis van de goedgekeurde besluiten. 

 

5. Recyclageparken 

 

5.1. Aanpassing gebruik weegtickets 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed rond de aanpassing in het gebruik van de 

weegtickets op de recyclageparken. 

 

5.2. Resultaten bodemonderzoeken 

De raad van bestuur neemt akte van de uitgevoerde en afgeronde bodemonderzoeken. 

 

6. Varia 

 

6.1. Jaaractieplan preventie 2022 

De raad van bestuur keurt het jaaractieplan goed. 

 

6.2. Voorstel DIFTAR recyclagepark Hooglede en Lichtervelde 

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel. 


