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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/009 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 9 mei 2018 te 14.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert 

Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 25 april 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van de uitreiking van de omgevingsvergunning. 

- Besluit het Directiecomité de opdracht voor de omgevings- en terreininrichting definitief 

te gunnen aangezien de door de Raad van Bestuur gestelde voorwaarden werden vervuld. 

- Besluit het Directiecomité aanvangsbevel te geven voor de uitvoering van de omgeving- 

en terreininrichting voor maandag 4 juni 2018. 

- Neemt het Directiecomité neemt kennis van de start van de waterwerken voor de nieuwe 

locatie van Botel en laat het Buro LST aan Botel melden dat de uitvoering van de nodige 

werken voor hun verhuis vertraging hebben. 

- Besluit het Directiecomité om ene overleg met de Gemeente Kinrooi te organiseren 

betreffende enkele door de burgemeester van Kinrooi voorgestelde agendapunten. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het dossier van averij aan meerdere boten ingevolge één 

of meerdere ondieptes nabij de invaart Vissen Akker te Kinrooi. . 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van THV Rekin en besluit niet in te gaan 

op het voorstel. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling voor inschakeling van een Data Protection Officer goed. 

 

Het Directiecomité keurt de inzet van interimhulp tijdens een periode van twee weken voor de 

onderhoudsploeg goed. 

 

Het Directiecomité keurt een onkostennota goed. 

 

Het Directiecomité besluit de jobstudenten die solliciteerden op te nemen in het 

sollicitantenbestand aangezien de invulling reeds gebeurde. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de arbeidsorganisatie. 

 

Het Directiecomité besluit prijsaanvraag te doen voor de aankoop van waterzuiltjes voor De 

Spaanjerd. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling van picknickbanken goed. 

 

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 5 juni 2018 goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een concessie en zal aan 

de concessionaris laten weten dat Marec het gebouw zelf in handen blijft houden en niet wenst 

te verkopen. 
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Het Directiecomité neemt kennis van de vraag van een concessionaris voor een overleg en laat 

dit plannen. 

 

Het Directiecomité laat Marec verontschuldigen voor een vergadering. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


