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beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

7 mei 2020 

 

Aanwezig :  

Stan Roose, voorzitter; Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Stijn Tant, 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 :  

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 2 april 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Impact CORONA op werking 

 

2.1. Recyclageparken 

 

Een evaluatie van de heropening van de recyclageparken sinds 7/04/2020 wordt 

besproken.  

 

2.2. Ophaalactiviteiten 

 

De impact van de afgelopen COVID-19 periode op de ophaalactiviteiten zoals 

tuinafvalbakken aan huis, compostvaten, restafval, PMD, glasinzameling, zwerfvuilen 

textiel worden besproken.  

 

2.3. Communicatie 

 

Overzicht van de gevoerde communicatie in afgelopen periode. De raad van bestuur neemt 

akte. 

 

3. Personeel 

 

3.1. Vraag tewerkstelling vanuit OCMW Wervik 

 

De raad van bestuur keurt de opstart van een beroeps verkennende stage goed. 
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3.2. Communicatieverantwoordelijke 

 

De raad van bestuur neemt akte van de uitgevoerde taken. 

 

3.3. Diensthoofd techniek: aanvraag halftijds werken 

 

De aanvraag om halftijds te werken wordt goedgekeurd. 

 

3.4. Afdeling techniek en logistiek 

 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed voor het open verklaren en het opstarten van 

de aanwervingsprocedure van een verantwoordelijke techniek en logistiek. 

 

3.5. Dienst administratie (Polyvalent administratief medewerker) 

 

De raad van bestuur neemt akte van de gewijzigde taakinvulling. 

 

4. Afvalbeleid  

 

4.1. Vraag prijsherziening PK contracten 

 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5. Recyclageparken 

 

5.1. Brand Lithium batterij 

 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

5.2. Reanimatie bezoeker op recyclagepark Menen 

 

De raad van bestuur neemt akte. 

 

6. Overheidsopdrachten 

 

6.1. Goedkeuring bestek – “Inzameling aan huis van de fracties PMD en papier-karton, 

afkomstig van huishoudelijk gebruik, in de regio Menen – Wevelgem – Wervik” 

 

De raad van bestuur keurt bestek goed voor publicatie. 

 

6.2. Goedkeuring bestek – “Ondergrondse glascontainers” 

 

De raad van bestuur keurt bestek goed voor opstart subsidiedossier. 

 

7. Varia 

 

7.1. Jaarverslag 2019 – aanvulling gegevens kringloopcentrum 

 

De raad van bestuur neemt akte. 
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7.2. Verkoop vrachtwagens 

 

7.3. Aankoop mondmaskers 

 

7.4. Aankoop AED toestellen 

 


