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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

2 februari 2023 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter 

Marie De Clerck, Elyn Stragier, Oceân Vanderhispaillie, Renaat Vandenbulcke, Karlien 

Hoornaert, Meinert Vanneste; bestuurders; 

Heidi Craeynest , Alexander Vantomme; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Stijn Tant, bestuurder; 

 

1. Verslag vorige zitting 

 

Het verslag van de raad van bestuur van 1 december 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bestuur en organisatie 

 

2.1. Bestuurder Wervik voor het bijzonder overlegcomité 

Dhr. Meinert Vanneste wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor stad Wervik in het 

bijzonder overlegcomité. 

 

2.2. Algemene vergadering 

De raad van bestuur legt de datum voor de algemene vergadering vast op donderdag 1 juni 

2023 om 20u. 

 

2.3. Goedkeuring statutenwijziging verlenging duurtijd 

De raad van bestuur neemt kennis van de goedgekeurde statutenwijziging. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Vacature preventieadviseur 

De raad van bestuur keurt de aanstelling van de preventieadviseur goed. 

 

3.2. Aanvraag loopbaanonderbreking 

De raad van bestuur keurt de aanvraag tot loopbaanonderbreking goed. 

 

3.3. Ontslagname parkwachter 

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag. 
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3.4. Lopende vacatures 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de lopende procedures. De 

raad van bestuur keurt het voorstel tot aangepaste aanwervingsprocedure voor de vacature 

van parkwachter goed. 

 

4. Afvalbeleid 

 

4.1. Prijsaanpassing restafvalzakken 

De raad van bestuur bespreekt de evaluatie van de doorgevoerde prijsaanpassing. 

 

4.2. Werking camerabewaking 

De raad van bestuur neemt kennis van de verschillende bijsturingen en keurt de voorstellen 

goed. 

 

4.3. Inzameling GFT 

De raad van bestuur neemt kennis van de toegelichte cijfers (aantal deelnemers, 

ophaalcijfers, etc.). De raad van bestuur keurt het voorstel goed om de oude 

tuinafvalbakken op te halen aan huis. 

 

4.4. Statistieken en jaarcijfers 2022 

De raad van bestuur neemt kennis van de voorlopige jaarcijfers 2022. 

 

4.5. Statiegeldsysteem in Vlaanderen 

De raad van bestuur neemt kennis over de conceptnota van de Vlaamse Regering met 

betrekking tot de invoering van een statiegeldsysteem. 

 

4.6. Asbest subsidie project bronophaling 

De raad van bestuur neemt kennis van de nieuwe belofte van subsidietoekenning. 

 

5. Overheidsopdrachten 

 

5.1. Zonnepanelen recyclageparken 

De raad van bestuur keurt de plaatsing van zonnepanelen op 4 recyclageparken goed. 

 

6. Varia 

 

6.1. Verkoop vrachtwagen 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.2. Diefstal inhoud camera 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

6.3. Jaaractieplan preventie 2023 

De raad van bestuur keurt het jaaractieplan preventie voor 2023 goed. 

 

6.4. Repair café Menen 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 


