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MIROM Menen 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017) 

 

beknopt verslag (art.22 van de statuten)  

raad van bestuur  

3 december 2020 

 

Aanwezig :  

Sonny Ghesquière, Ann Degroote, Stijn Tant, Marie De Clerck, Elyn Stragier, Renaat 

Vandenbulcke; bestuurders; 

Willy Ugille, Jelle Stragier; bestuurder met raadgevende stem; 

Kristof Moeyaert, waarnemend directeur 

 

Verontschuldigd of afwezig :  

Stan Roose, voorzitter; Oceân Vanderhispaillie; bestuurder; 

 

1. Digitale raad van bestuur 

Gezien de huidige maatregelen in het bestrijden van het COVID-19 virus komt de raad van 

bestuur uitzonderlijk virtueel samen.  

2. Verslag vorige zitting 

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

 

3. Impact COVID-19 op werking 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de genomen maatregelen en 

van de impact op de inzamelcijfers. 

 

4. Personeel 

 

4.1. Communicatieverantwoordelijke 

De raad van bestuur keurt de aanwerving goed van Jeroen Laseure als 

communicatieverantwoordelijke volgens de vastgelegde voorwaarden. 

 

5. Afvalbeleid 

 

5.1. Nieuwe overeenkomst FostPlus 

De raad van bestuur keurt de nieuwe overeenkomst tussen MIROM Menen en FostPlus 

goed. 

 

5.2. Aanvaardingsplicht en selectieve inzameling van matrassen 

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvaardingsplicht en selectieve inzameling van 

matrassen die van start gaat op 01.01.2021. 

 

5.3. Actieplan MIROM Menen 2021 

De raad van bestuur neemt kennis van het actieplan. 
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6. Overheidsopdrachten 

 

6.1. Goedkeuring eindafrekening afvalbakken (subsidiedossier OVAM – 18/0002) 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.2. Contracten externe transporteurs 

De raad van bestuur keurt goed. 

 

6.3. Lopend subsidiedossier asbest 

De raad van bestuur neemt kennis van de tussentijdse evaluatie. 

 

6.4. Aankoop glasbollen MR 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

7. Communicatie 

 

7.1. Katern MIROM Menen in stads-en gemeentekrant 

De raad van bestuur keurt het voorstel goed om 3x per jaar een katern te voorzien in de 

stads-en gemeentekranten. 

 

7.2. Communicatieplan 2021 

De raad van bestuur neemt kennis van het communicatieplan. 

 

8. Varia 

 

8.1. Afvalzakken met recyclaat 

De raad van bestuur neemt kennis. 

 

 


