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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 april 2020 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter; Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Marie De Clerck, Elyn Stragier, 

Renaat Vandenbulcke, Oceân Vanderhispaillie; bestuurders; 

Jelle Stragier, Willy Ugille; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Stijn Tant, bestuurder; 

Gezien de maatregelen in het bestrijden van het COVID-19 virus is de raad van bestuur 

uitzonderlijk virtueel samen gekomen.  

1. Verslag vorige zitting 

Het verslag van de raad van bestuur van 5 maart 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Personeel 

De raad van bestuur neemt akte van diverse personeelszaken. 

 

3. Corona maatregelen 

 

3.1. Sluiting recyclageparken 

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing vanuit de Vlaamse overheid om alle 

recyclageparken te sluiten vanaf dinsdagmiddag 17/03. 

 

De raad van bestuur neemt akte van diverse genomen maatregelen, gevolgen en acties in 

functie van de COVID-19 maatregelen en keurt deze goed. 

 

De raad van bestuur keurt het scenario en maatregelen goed om de recyclageparken 

opnieuw te openen vanaf dinsdag 7 april 2020. 

 

3.2. Inzameling textiel door KLC 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

4. Afvalbeleid  

 

4.1. Aankoop ondergrondse glasbollen met subsidie FostPlus 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

4.2. Vraag prijsherziening papier karton contracten 

De raad van bestuur neemt akte 
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4.3. Overheidsopdracht huis aan huis inzameling papier en karton 

Uitgesteld naar volgende raad van bestuur. 

 

5. Jaarrekening per 31 december 2019 

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

en de winstverdeling voor het boekjaar 2019. 

 

6. Verslag 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. 

 

7. Agenda algemene vergadering 

De agenda van de algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

 

8. Varia 

 

8.1. Aanvraag ruling 

De raad van bestuur neemt akte van de nieuwe rulingsaanvraag. 

 

8.2. Leidend ambtenaar bij overheidsopdrachten 

Waarnemend directeur Kristof Moeyaert wordt aangesteld als de leidend ambtenaar voor 

overheidsopdrachten voor de aanbestedende overheid MIROM Menen. 

 


