
TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 20 FEBRUARI 

2017 

 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 

DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING 

 

Art. 33 , par 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt .  

‘ Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht 

dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden.  

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad 

worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’ 

Voor wie een e-mail adres heeft werden deze reeds doorgemaild ; voor wie geen e-mail adres bezit, 

 worden deze ontwerp-notulen schriftelijk meegestuurd met de dagorde. 

 

Elk lid van de Raad heeft dus het recht hetzij voor, hetzij tijdens de vergadering, bezwaren tegen de 

redactie in te brengen. Het betreft hier de notulen van de gemeenteraadszitting van 30 januari 2017. 

 

DAGORDEPUNT 2. REGLEMENT INZAKE AMBULANTE ACTIVITEITEN EN OPENBARE 

MARKTEN (MARKTREGLEMENT). GOEDKEURING WIJZIGINGEN EN HERVASTSTELLING. 

 

Na bevraging bij diverse marktkramers, lokale handelaars en de bevolking van Rekkem, besliste het 

schepencollege om ook in deelgemeente Rekkem een wekelijkse openbare markt in te richten.  

Hiertoe dient het marktreglement te worden aangepast.  

De openbare markt zal doorgaan op donderdagvoormiddag van 08u tot 12 u, met gemengde specialisatie. De 

concrete opmaak van het marktplan dient te gebeuren door het schepencollege, in functie van de ontvangen 

kandidaturen.  

De bekendmaking en de toewijzing van de kandidaturen gebeurt volgens de strikte procedure zoals bepaald in 

de wet betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, en zoals opgenomen in het 

gemeentelijk reglement.  

Het is de bedoeling om op 20 april 2017 de eerste marktdag te Rekkem te laten plaatsvinden.  

Tegelijk wordt dit reglement ook aangevuld met de bepalingen inzake organisatie van andere vormen van 

ambulante handel, buiten de openbare markten (oa rommelmarkten, rondreizende ambulante handel, 

occasionele particuliere verkopen, organisatie van ambulante handel op private markten of op private plaatsen 

langs de openbare weg, verkoop in kader van manifestaties ter bevordering van de  lokale handel , of 

manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente). Voor al deze activiteiten is immers uitdrukkelijke 

toestemming nodig van de gemeente, waardoor het aangewezen is  om dit ook expliciet op te nemen in het 

Reglement Ambulante handel/Marktreglement van Menen. 

Het reglement wordt overgemaakt aan de bevoegde minister (Economie) voor definitieve goedkeuring. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement inzake ambulante activiteiten en openbare 

markten opnieuw vast te stellen, na goedkeuring van de wijzigingen. 

 

 

 



DAGORDEPUNT 3. WINVORM. HERLOCATIE TECHNISCHE DIENST. VASTSTELLEN 

WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 

 

In het Masterplan Menen “Samen de stad ontwerpen” wordt binnen het luik Rito-Site gewag gemaakt van een 

mogelijke herlocalisatie van de technische diensten. De verhuizing al dan niet van de technische diensten zal een 

bepalende factor zijn bij de toekomstige ontwikkeling van deze site als ruimte voor grondgebonden 

stadswoningen, appartementen, onderwijsfunctie en openbare ruimte. 

Hiervan afgeleid, met het oog op mogelijk nadere overweging tot het herlocaliseren van de gebouwen van de 

stedelijke Technische Dienst, is de opmaak van een plan daarvoor met budgettaire raming, aangewezen. 

De aanstelling daartoe van een architect kan bij de organisatie van een gewone opdracht van dienstverlening. 

Een meer adequate en resultaatgevende werkwijze echter is de Oproep WINVORM. 

Oproep Winvorm is reeds enkele jaren lopend en beoogt een selectieprocedure te bieden volgens het principe 

van een ontwerpenwedstrijd als mededingingsprocedure. Doelgroep zijn de West- Vlaamse publieke overheden 

die op zoek zijn naar goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten.  

De procedure is in overeenstemming met de Vlaamse Open Oproep en compatibel met de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten en de mededingingsregels (art.3, 26 §1-4° en 33 §1 OOW 2006, art. 140, 141, 142, 143, 

144, 145 KB Plaatsing). 

 De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales 

WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester. Kandidaat ontwerpers kunnen zich bij WINVORM op lancering 

oproep tot deelname inschrijven en mededingen tot het bekomen van een ontwerpopdracht te plaatsen door 

een bij WINVORM ingeschreven bestuur, mits de selectie zoals door WINVORM opgezet te passeren. 

De stad dient bij WINVORM in te schrijven m.b.t. een vooropgestelde opdracht. En indien daartoe de nodige 

formaliteiten en voorwaarden zijn vervuld kan WINVORM een selectieprocedure (ontwerpenwedstrijd) 

organiseren onder belangstellende kandidaten waaruit een of meer winnaars kunnen aangeduid worden en met 

wie het bestuur na onderhandeling (art. 26 §1-4°OOW 2006) tot een overeenkomst kan komen. 

In casu houdt de opdracht in de opmaak van een ontwerp (plan) met daarbij ook een budgettaire raming. 

Om te kunnen instappen in het project WINVORM 2017 dienden onderstaande documenten ingediend worden 

tegen 12/01/2017 bij de Provincie van West Vlaanderen voor de call van 19/01/2017. 

De nodige besluitvorming vergezeld van de bijhorende afwerking formaliteiten werd genomen in het CBS van 16 

januari 2017 B 11. 

Bijgevoegd in het dossier zijn : 

- Projectfiche : beschrijft de concrete behoeften bij de mogelijke realisatie van herlocatie (bijlage) 

- Mandaat  (bijlage) 

- Protocol (bijlage) 

Daarbij wordt de opdracht beperkt tot WINVORM-studie. Er wordt dus niets uitgewerkt inzake het 

investeringsgegeven. 

De stad Menen werd mee opgenomen in de call van januari 2017 zoals gericht aan kandidaat ontwerpers volgens 

ondertekend protocol tussen de stad en de provincie West-Vlaanderen. De oproep werd reeds geplaatst op 

vrijdag 20 januari 2017. 

Aansluitend dient de Gemeenteraad van de aanpak te worden ingelicht zodoende de te volgen procedure te 

bevestigen als gunningswijze en dito voorwaarden.  

Verwezen wordt hierbij naar het bestekdocument tot aanstelling en naderhand uitvoering van de studieopdracht.  

De te volgen procedure bij WINVORM is die van de ontwerpenwedstrijd conform artikel 3,10 en 33 §1 

Overheidsopdrachtenwet 2006 tezamen met artikel 140 tot en met 145 KB Plaatsing 2011.  

In de plaatsingsprocedure wordt de beoordeling door een jury voorzien.  

Aan de Gemeenteraad zal bij volgende zitting worden gevraagd een afvaardiging aan te duiden die namens de 

Gemeenteraad mee in deze jury (gunningscommissie) zal zetelen.  

Daarnaast kunnen ook leden van de stadsadministratie worden afgevaardigd. 

Een beoordeling van de ontwerpen mag worden verwacht nog in het voorjaar. 

Daarna kan het CBS de gunningsbeslissing tot aanstelling van de ontwerper nemen. 



De formule met inbegrip van vergoeding voor de wedstrijdontwerpen, begeleiding en het overnemen van het 

administratieve en juridische proces door de provincie kost de gemeente 9.750,00€ excl. BTW (11.797,50€ incl. 

BTW). 

Daarnaast dient nog een goedkeuring verkregen te worden voor het vaststellen van het ereloonbedrag voor de 

winnaar van de wedstrijd om het ontwerpplan op te maken. Voorstel is om dit ereloon vast te stellen op een 

bedrag van 11.000€ excl. BTW (13.310€ incl. BTW).  

Zodoende kan een budget van ongeveer 25.000€ incl. BTW (25.107,50€ incl. BTW) besteed worden aan het 

dossier. 

Budget is beschikbaar onder sleutel AR 2210007 BI 011900 € 100.000,00. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd  

1-de instap en opvolging naar gunningsprocedure bij middel van WINVORM als gunningwijze te willen 

vastellen  

2-het bijhorend bestek met bijlagen als gunningsvoorwaarden te willen vaststellen 

 

DAGORDEPUNT 4. GBS LAUWE - DE WONDERWIJZER EN GBS REKKEM - BARTHEL: 

CAPACITEITSBEPALING (SCHOOLJAAR 2017-2018). 

 

Capaciteitsbepaling: 

Voor de start moeten alle scholen hun capaciteit bepalen. Dit is het maximumaantal leerlingen dat volgens het 

schoolbestuur opgevangen kan worden. Voor het gewoon basisonderwijs moet deze capaciteit worden bepaald 

op het niveau van de school, van de vestigingsplaats, het niveau kleuteronderwijs en het niveau lager onderwijs. 

Het schoolbestuur kan er ook voor kiezen om de capaciteit voor het kleuteronderwijs op niveau van het 

geboortejaar te bepalen en / of voor het lager onderwijs op niveau van het leerjaar. 

GBS Lauwe – de wonderwijzer: kleuter 212 of 52 per geboortejaar  

    met een uitzondering voor het 2de kleuter 

 lager 326 of 52 per leerjaar 

     met een uitzondering voor het 4de leerjaar 

GBS Rekkem – Barthel: kleuter 102 of 25 per geboortejaar 

 Lager 150 of 25 per leerjaar 

De uitzonderingen in de GBS Lauwe – de Wonderwijzer zijn het gevolg van een grotere instroom kinderen van 

de topsportschool. 

De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximum capaciteit bereikt is. 

Bekendmaking: 

Alle scholen maken vóór de start van de inschrijvingsperiode de vastgelegde capaciteit bekend aan alle 

belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen,...).  

Een schoolbestuur met scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOP deelt de capaciteit(en) ook mee aan 

het LOP. 

Mededeling aan het LOP basisonderwijs Menen op 20/01/17. 

Het bekendmaken van die capaciteit(en) via het schoolreglement zal daarom niet langer volstaan.  

Het schoolbestuur maakt hiervoor best gebruik van de eigen communicatiekanalen (bijv. eigen website, 

elektronische nieuwsbrief …).  

Een schoolbestuur kan bij het bekendmaken van de capaciteit(en) ook gebruik maken van de netwerken en de 

communicatiekanalen van andere lokale partners (bijv. website LOP …).  

Bekendmaking: website van het LOP:  www.naarschoolinmenen.be en op de www.menen.be staat een link en in 

de brochure ”Kies een school – inschrijvingen 2017-2018” staat een verwijzing naar de website van het LOP. 

Er zijn 2 updates i.v.m. het aantal vrije plaatsen voorzien= voor de start van de 2de voorrangsperiode  + voor de 

start van de vrije inschrijvingen. 

De capaciteitsbepalingen werden ook aan de respectieve schoolraden voorgelegd voor advies. 

Schoolraad GBS Lauwe – de Wonderwijzer: 16/02/17 

Schoolraad GBS Rekkem – Barthel: 13/02/17 

http://www.naarschoolinmenen.be/
http://www.menen.be/


De capaciteitsbepaling van alle scholen van scholengemeenschap de Leiebrug werden besproken en in overleg 

afgesproken dat de maximum aantal leerlingen per klas tussen de 24 en de 27 leerlingen mag liggen, naargelang 

de schoolcontext, in vergadering van het beheerscomité SG de Leiebrug van 27/10/16, 22/11/16 en 25/01/17. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

* De capaciteit vanaf 01/09/17 voor 

 GBS Lauwe – de Wonderwijzer:  

 kleuter: op 212 of 52 per geboortejaar en voor het lager op 326 of 52 per leerjaar 

 GBS Rekkem – Barthel:  

 kleuter: op 102 of 25 per geboortejaar en voor het lager op 150 of 25 per leerjaar te bepalen. 

* De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximum capaciteit  bereikt 

is: de GBS Lauwe - de Wonderwijzer de mogelijkheid te geven in de  geboortejaren en de leerjaren 

waar nodig, als gevolg van de instroom van de  topsportschool, een uitzondering te maken op de 

capaciteitsbepaling. 

 

DAGORDEPUNT 5. RAPPORTERING AGB. GOEDKEURING. 

 

In navolging van de statuten van AGB Woonbedrijf Menen en de samenwerkingsovereenkomst sturen wij u  

volgende zaken : 

- de balans, de resultatenrekening en de toelichting 2015 ( NBB & BBC ) 

-  jaarverslag van woonbedrijf Menen van het werkingsjaar 2015 ( verslagen raad ) 

-  het verslag van de revisor- commissaris 

-  een overzicht van de bezoekersaantallen van het Badhuis; 

-      een begroting (budget) van het werkingsjaar 2017 

-  een overzicht van alle wijzigingen die zich hebben voorgedaan gedurende werkingsjaar 2015 

-  een geactualiseerd overzicht van de leden van de raad van bestuur . 

Deze documenten ( verslagen )  werden of alreeds gepresenteerd in het college of goedgekeurd in de raad van 

bestuur van 21 december 2016 en 24 januari 2017 ( rekening en budget ) . 

Het schepencollege besliste in zitting op 6 februari om door te verwijzen naar de gemeenteraad van februari. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om in analogie met de statuten kwijting te geven voor de 

bestuurders, na goedkeuring van de rekeningen. 

 

DAGORDEPUNT 6. VERLEGGEN VOETWEG 41- HANDBOOGWEGEL - DEFINITIEVE 

GOEDKEURING EN DEFINITIEVE VASTSTELLING ROOILIJNPLAN. 

 

Historiek: 

Aanvraag tot verleggen van een bestaande voetweg, voetweg 41 – Handboogwegel, in 2 fasen. 

De voetweg is gelegen tussen de Handboogstraat en de Hospitaalstraat te Lauwe 

CBS 24/10/2016, B68: principiële goedkeuring en doorverwijzing naar Gemeenteraad. 

GR 28/11/2016: principiële goedkeuring verleggen voetweg nr. 41. Voorlopige vaststelling rooilijnplan. 

CBS 12/12/2016, B56: goedkeuring start openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek ging van start op 19 december 2016 en liep tot 19 januari 2017. 

Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. 

Verder verloop 

De aanvraag en de resultaten van het openbaar onderzoek worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De 

gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek en stelt het 

gemeentelijke rooilijnplan definitief vast. 

Na definitieve beraadslaging van de Gemeenteraad wordt het dossier overgemaakt aan de Deputatie. 

De Deputatie dient binnen 90 dagen te beslissen. Indien beslissing uitblijft kan de stad beroep instellen bij de 

Vlaamse Regering. 



Het dossier voor de Deputatie bevat: 

- Principiële beslissing Gemeenteraad 

- Aanvraagdossier 

- Ondertekende plannen in vijfvoud 

- Stukken van het openbaar onderzoek 

- Definitieve beraadslaging van de Gemeenteraad. 

De beslissing van de deputatie wordt bekend gemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen vanaf 

de zondag na ontvangst van de beslissing gedurende 8 dagen. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd heden te willen besluiten 

1-tot de definitieve goedkeuring van de verlegging van voetweg 41 - Handboogwegel voor het traject 

met uitzondering van het gedeelte lopend over lot 3 

2- met aansluitend het definitief vaststellen van het daarbij ontworpen rooilijnplan. 

 

DAGORDEPUNT 7.  CONTANTBELASTING OP HET OPENEN VAN 

VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTINGEN. INTREKKING BESLISSING 30 JANUARI 2017. 

VASTSTELLING. 

 

Gelet op de mail van 27 januari 2017 van departement Ruimte Vlaanderen over de regels tot implementatie van 

de omgevingsvergunning; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 6 februari 2017 waarbij uitstel wordt 

gevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning tot 1 juni 2017; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 7 februari 2017 aan Minister Schauvliege, per adres departement 

Ruimtelijke Ordening om te melden dat de toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluit voor de bij haar ingediende aanvragen, verzoeken en meldingen 

uit te stellen tot 1 juni 2017; 

Naar aanleiding van bovenvermelde redenen stelt het Schepencollege voor om het gemeenteraadsbesluit van 30 

januari 2017 waarbij de opheffing van de contantbelasting op het openen van vergunningsplichtige inrichtingen 

werd gestemd, IN TE TREKKEN en het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 waarbij de 

contantbelasting op het openen van vergunningsplichtige inrichtingen werd gestemd, van kracht te laten gelden. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hierover te willen stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 8.  INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE 

STUKKEN. INTREKKING BESLISSING 30 JANUARI 2017. VASTSTELLING.. 

 

Gelet op de mail van 27 januari 2017 van departement Ruimte Vlaanderen over de regels tot implementatie van 

de omgevingsvergunning; 

 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 6 februari 2017 waarbij uitstel wordt 

gevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning tot 1 juni 2017; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 7 februari 2017 aan Minister Schauvliege, per adres departement 

Ruimtelijke Ordening om te melden dat de toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluit voor de bij haar ingediende aanvragen, verzoeken en meldingen 

uit te stellen tot 1 juni 2017; 

Naar aanleiding van bovenvermelde redenen stelt het Schepencollege voor om het gemeenteraadsbesluit van 30 

januari 2017 waarbij de indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken werd gestemd, IN TE 

TREKKEN en het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 waarbij de indirecte belasting op de afgifte van 

administratieve stukken werd gestemd, van kracht te laten gelden. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hierover te willen stemmen. 



 

DAGORDEPUNT 9.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 30 JANUARI 2017 

 

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 30 januari 2017? 

Artikel 33 , laatste alinea van het  Gemeentedecreet luidt als volgt : 

‘ Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend. 

 

 

MENEN, vrijdag 10 februari 2017 

namens het College van Burgemeester en Schepenen 

in opdracht 

de stadssecretaris de voorzitter van de gemeenteraad 

E. ALGOET S. CALLEWAERT   


