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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

1 december 2022 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

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

Karlien Hoornaert; bestuurders; 

Meinert Vanneste; waarnemer; 

Heidi Craeynest , Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 27 oktober 2022 en van 8 november 2022 wordt 

goedgekeurd. 

 

2. Personeel en organisatie 

 

2.1. Wijzigingen personeelsbezetting 

De raad van bestuur keurt de personeelswijzigingen ten gevolge van pensioneringen en het 

uitvoeren van bijkomende taken goed. De aanwervingsprocedures worden goedgekeurd. 

 

2.2. Aanvraag tijdelijke deeltijdse loopbaanonderbreking chauffeur 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

3. Afvalbeleid 

 

3.1. Prijsaanpassing restafvalzakken 

De raad van bestuur neemt kennis van de aanpak. 

 

3.2. Inzet nieuwe camera’s 

De raad van bestuur neemt kennis van de levering en inzet van de camera’s. 

 

3.3. Inzameling GFT 

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal inschrijvingen, de geleverde 

hoeveelheden en de aanpak voor de uitlevering van de containers. 

 

3.4. Repair café 

De raad van bestuur neemt kennis van de organisatie van het repair café in Menen. 

 

3.5. Ondergrondse glascontainers 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. 
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3.6. Inzameling restafvalzakken recyclagepark 

De raad van bestuur neemt kennis van de start inzameling restafvalzakken op de 

recyclageparken. 

 

4. Overheidsopdrachten 

 

4.1. Bestek textielinzameling 

De raad van bestuur keurt het bestek voor de concessieopdracht “textielinzameling in de 

regio Mirom Menen” goed. 

 

4.2. Bestek externe ADR adviseur 

De raad van bestuur keurt het voorstel van gunning goed. 

 

4.3. Bestek “Ophalen en verwerken van KGA” 

De raad van bestuur keurt het voorstel van gunning goed. 

 

4.4. Bestek “Ophalen en verwerken van motorolie” 

De raad van bestuur keurt het voorstel van gunning goed. 

 

4.5. Bestek “Verwerken harde plastics” 

De raad van bestuur keurt het voorstel van gunning goed. 

 

4.6. OVAM Subsidiedossiers 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. 

 

5. Varia 

 

5.1. Communicatiefonds Interafval 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

5.2. Nieuwjaarsreceptie  

De raad van bestuur keurt goed. 

 


