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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

7 april 2022 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

Elyn Stragier, Stijn Tant, Oceân Vanderhispaillie, Renaat Vandenbulcke, Ann Degroote, Karlien 

Hoornaert; bestuurders; 

Heidi Craeynest, Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Marie De Clerck; bestuurder; 

 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 24 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Jaarrekening per 31 december 2021 

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan de balans, de rekeningen, de sociale balans 

en de winstverdeling voor het boekjaar 2021. 

 

3. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

 

3.1. Inzamelcijfers 2021 

De raad van bestuur neemt kennis van de inzamelcijfers, statistieken 2021 en de 

voornaamste evoluties. 

 

3.2. Jaarresultaten zwerfvuil en sluikstorten 

 

3.2.1. Camera’s tegen sluikstort 

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal vaststellingen in 2021. 

 

3.2.2. Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) 

De raad van bestuur neemt kennis van de cijfers 2021. 

 

3.3. Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 

vergadering goed. 

 

4. Agenda algemene vergadering 

De agenda van de algemene vergadering wordt goedgekeurd. 
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5. Personeel 

 

5.1. Tweede pensioenpijler – toetreding OFP PROLOCUS 

De raad van bestuur keurt de toetreding tot OFP Prolocus goed om vanaf 1.1.2022 te 

voorzien in een 2e pensioenpijler. 

 

5.2. Aanvraag onbetaald verlof 

De raad van bestuur keurt de aanvraag goed. 

 

5.3. Bijkomende parkwachter 

De raad van bestuur keurt de aanwerving goed. 

 

6. Afvalbeleid 

 

6.1. Retributie-en gebruikersreglement GFT 

De raad van bestuur keurt het retributie- en gebruikersreglement en de voorgestelde 

aanpassingen aan het politiereglement (APV) goed. 

 

6.2. Overeenkomst verwerking GFT 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor de verwerking van het GFT door IVVO 

goed. 

 

6.3. Opzegging inzameling en verwerking TAB 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.4. Herbruikbare goederen 

 

6.4.1. Inzameling via de recyclageparken 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.4.2. Inzameling via extra inzamelmomenten KLW 

De raad van bestuur neemt kennis van de izameldata. 

 

6.5. Indienen dossier bronophaling asbest 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.6. Actie verkoop compost op recyclageparken 

De raad van bestuur neemt kennis van het verschuiven van de actie van de maand april 

naar het najaar. 

 

7. Overheidsopdrachten 

 

7.1. Aankoop restafvalzakken 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

7.2. Verwerken aarde en niet-recycleerbaar afval 

De raad van bestuur keurt het voorstel tot gunning goed. 

 

7.3. Goedkeuring bestek – Ophaling aan huis van GFT in rolcontainers 

De raad van bestuur keurt het bestek goed. 
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7.4. Stand van zaken aangevraagde OVAM subsidiedossiers 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

7.5. Verwerking houtafval 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

8. Overeenkomst diftar op recyclageparken regio MR 

De raad van bestuur neemt kennis van de voorgestelde overeenkomst en keurt deze goed. 

 

9. Varia 

 

9.1. Schadegeval 2AAK111 afhandeling verzekering 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

9.2. Vertegenwoordiging Algemene vergadering vzw De Kringloopwinkel Deltagroep 

De raad van bestuur keurt de aanstelling van de voorzitter Stan Roose als lid van de 

algemene vergadering van vzw Mobiel swp, vzw Constructief en vzw De Kringloopwinkel 

goed. 


