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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten) 

raad van bestuur 

5 december 2019 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter; Ann Degroote, Marie De Clerck, Stijn Tant, Renaat Vandenbulcke, 

Oceân Vanderhispaillie; bestuurders; 

Willy Ugille, bestuurder met raadgevende stem; 

Joris Vandecasteele, directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Elyn Stragier; Sonny Ghesquière, Jelle Stragier; 

 

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 7 november 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Personeel 

 

2.1. Aanstelling waarnemend directeur 

Kristof Moeyaert wordt aangesteld als waarnemend directeur met ingang per 1.4.2020. 

 

2.2. Afspraken overgang directeur -> waarnemend directeur. 

De wijze van overdracht van de taken van de directeur, die met pensioen gaat, naar de 

waarnemende directeur worden vastgelegd. 

 

2.3. Reïntegratietraject chauffeur  

Een chauffeur krijgt ontslag om medische redenen na doorlopen reïntegratietraject. 

 

2.4. Contracten parkwachters  

Een parkwachter met contract van bepaalde duur krijgt een contract van onbepaalde duur 

(0,8 VTE) vanaf 1.1.2020. 

 

2.5. Aanleg werfreserve  

Een aanwervingsprocedure wordt opgestart voor de aanleg van een werfreserve voor 

parkwachters met een prestatie van 0,8 VTE. 

 

2.6. Herverdelen taken 

Diverse taken worden herverdeeld tussen de functies. 

 

2.7. Contract bepaalde duur projectmedewerker 

Aan de projectmedewerker wordt een contract van bepaalde duur aangeboden voor een 

halftijdse functie voor de periode van 1.1.2020 tot 31.8.2020. 
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2.8. Contract bepaalde duur polyvalent administratief medewerker 

Aan de polyvalente administratieve medewerker wordt een contractverlenging aangeboden 

als administratief medewerker voor een voltijdse functie voor de periode van 1.4.2020 tot 

31.12.2020. 

 

2.9. Installeren managementsteam (MAT)  

Een managementsteam wordt opgericht bestaande uit : Kristof Moeyaert (waarnemend 

directeur), Ann D’haene (diensthoofd administratie), Charlotte Vancompernolle 

(stafmedewerker afvalbeleid en diensthoofd recyclageparken). 

 

2.10. Opleiding brandblusmiddelen 

Er zal een opleiding brandblusmiddelen gegeven worden. 

 

2.11. Actie Think Pink 

Het bestuur ondersteunt de actie. 

 

2.12. Ontbijt 

Er wordt een ontbijt aangeboden aan het personeel naar aanleiding van de week van de 

afvalophaler en de parkwachter. 

 

3. Overheidsopdrachten 

Twee overheidsopdrachten voor externe chauffeurs worden verlengd. 

 

4. Afvalbeleid  

4.1. uitwerking ondernemingsplan  

Het actieplan 2020 wordt goedgekeurd. 

 

4.2. compostmeesters 

De compostmeesterwerking zal terug worden geactiveerd. 

 

5. Recyclageparken 

 

5.1. Afronden betalingen 

Aan de betaalzuil op de recyclageparken worden zowel kontante betalingen als betalingen 

met bankkaart afgerond. 

 

5.2. Ombouw betaalterminals 

De betaalterminal op alle recyclageparken worden vervangen door een nieuw type om te 

voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake contactloos betalen. 

 

6. Sluikstort en zwerfvuil 

6.1. proefproject straatvuilnisbakjes voor PMD 

De mogelijkheid voor een proefproject zal worden onderzocht. 

 

7. zakken 

7.1. verkoop zakken 

Stand van zaken. 

 

7.2. Overleg UNIZO 

Een overleg met UNIZO wordt gepland. 

 

8. Communicatieplan 
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Het ontwerp-communicatieplan wordt geacteerd. 

 

9. Ondersteuning evenementen 

 

9.1. Retributiereglement ontlening herbruikbare bekers 

Het reglement voor de ontlening van herbruikbare bekers wordt goedgekeurd. 

 

9.2. Reglement uitlening afvalrecipiënten voor evenementen 

Het reglement voor het uitlenen van afvalrecipiënten voor evenementen wordt 

goedgekeurd. 

 

10. Varia 

 

10.1. beleidsteam 

Het beleidsteam maakt de nota’s en verslagen over aan de raad van bestuur. 

 

10.2. Kringloopcentrum 

Een overleg met het Kringloopcentrum wordt gepland. 


