
DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD  30 JANUARI 2019 
Aanwezig M.M.:  

T. VLAEMINCK, gemeenteraad-voorzitter 
E. LUST, burgemeester 
R.VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. DECLERCQ  
– schepenen; M. FOURNIER (vanaf punt 5), L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, 
G. BLANCKE, K. VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME,  W. 
UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. 
VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, M.  EECKHOUT - raadsleden 
ALGOET E., de waarnemend algemeen directeur -secretaris 
 
Ingaande op de uitnodiging met dagorde, uitgaande van de gemeenteraad-voorzitter 
gedagtekend 22 januari 2019, vergadert de Gemeenteraad op bovenvermelde dag en uur. 
 
C. BONTE-VANRAES, raadslid is verontschuldigd. 
 
De gemeenteraad-voorzitter verklaart de zitting open om 19.01 uur en stelt vast dat de geluidsinstallatie 
niet naar behoren werkt. 
 
OPENBARE ZITTING 
 
Gedurende de zitting kunnen er opmerkingen gemaakt worden over het verslag van de vorige 
zitting. 
 
DAGORDEPUNT 1. AKTENAME DATA GEMEENTERAAD 2019. 
 
Raadslid Mingels is het opgevallen dat er gesprongen wordt naar de woensdag om te vergaderen en soms op 
de eerste woensdag van de maand en soms op de laatste woensdag van de maand. Hij had graag voor volgend 
jaar vaste data gekregen, zodat iedereen afspraken kan maken want anders kan dit problemen opleveren met de 
vaste momenten van andere vergaderingen, zoals de politieraad. Het zou beter zijn mocht er hier 1 lijn in 
getrokken kunnen worden. Raadslid Maxy heeft vastgesteld dat de gemeenteraad op de woensdag valt en dat 
dit ook verspringt van de laatste woensdag van de maand naar de eerste woensdag van de maand. Nu 
verspringen de data van de gemeenteraad en de raadsleden die vergaderingen hebben met een vast stramien, 
kunnen niet meer plannen en dit maakt het moeilijk. Raadslid Vandendriessche is hiermee akkoord en vindt 
het nodig dat de raadsleden iets op voorhand kunnen regelen. De Voorzitter neemt akte van de opmerkingen 
en duidt dat in januari de data van de zittingen voor de rest van het jaar worden ingevuld. Als er enige tijd 
gevorderd is, zullen er wel voorstellen komen voor 2020 en dit kan dan met de fractieleiders besproken 
worden. Raadslid Coppens wenst de motivatie te vernemen en hij vraagt zich af waarom dit werkvoorstel 
hier nu wordt gedaan en hij vraagt wat de ratio is. De Voorzitter stelt dat dit data zijn die passen voor het 
Team 8930. Hij stelt voor dat hier akte van genomen wordt en hierover moet niet worden gefilosofeerd zodat 
iedereen zijn agenda kan aanpassen. De Burgemeester stelt voor om vanaf 2020 samen te zitten met de 
fractieleiders om te komen tot een gedragen consensus.     
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van onderstaande  data van de  
gemeenteraadszittingen van 2019. 
 
-Woensdag 2 januari 2019 
-Woensdag 30 januari 2019 
-Woensdag 27 februari 2019 



-Woensdag 27 maart 2019 
-Woensdag 8 mei 2019 
-Woensdag 5 juni 2019 
-Woensdag 26 juni 2019 
-Woensdag 4 september 2019 
-Woensdag 2 oktober 2019 
-Woensdag 6 november 2019 
-Woensdag 18 december 2019 
 
Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Rekening houdende met het feit dat de gemeenteraad 
minstens tien keer per jaar dient te vergaderen. (art. 18 decreet lokaal bestuur), kan er bij een gering aantal 
dagordepunten, waarvan de dossiers niet hoogdringend zijn, beslist worden door de voorzitter van de 
gemeenteraad de zitting te verschuiven naar een latere datum. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de voorgestelde data van de gemeenteraadszittingen van 
2019 onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
Besluit : Akte wordt genomen van de voorgestelde data van de gemeenteraadszittingen van 2019 
onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
DAGORDEPUNT 2. WVI. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP DONDERDAG 
28.02.2019 OM 18.30 UUR. 
 
ln uitvoering van artikel 12 en 13 van de statuten van WVI worden wij uitgenodigd voor de buitengewone 
algemene vergadering van de deelnemers met aangetekend schrijven dd. 07.01.2019. 
De vergadering vindt plaats op donderdag 28 februari 2019 om 18.30u in centrum d' Abdij, Baron Ruzettelaan 
435, 8310 Assebroek (Brugge). 
Agendapunten 
1 Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december 2018 
2 Benoeming leden raad van bestuur 
3 Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad 
van bestuur en bepaling van de rangorde 
4 Goedkeuring code van goed bestuur 
5 Mededelingen 
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur maakt melding van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en de 
onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal bestuur. 
 
Besluit : Deze agenda wordt besproken en goedgekeurd met 29/29 JA-stemmen. 
Onze vertegenwoordiger wordt als dusdanig gemandateerd met 29/29 JA-stemmen. 
 
ARTIKEL 1: 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de hierboven vermelde agendapunten voor de buitengewone 
alg. vergadering van 28.02.2019 van WVI. 
 
ARTIKEL 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone alg. vergadering zal zijn 
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone alg. vergadering dd. 28.02.2019 goedkeuren. 



 
 
ARTIKEL 3: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 
 
DAGORDEPUNT 3. W13. BUDGETWIJZIGING 2018. BUDGET 2019. GOEDKEURING. 
 
De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting;  
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;  
Gelet op de omzendbrief BB 2013/6 die stelt dat de gemeenteraad dit dient goed te keuren;  
Gelet op het feit dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn zitting van 18 december 2018 hiervan kennis 
nam; 
 
Besluit : De budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van W13 worden goedgekeurd met 29/29 
JA-stemmen. 
 
ENIG ARTIKEL :  De budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van W13 worden goedgekeurd. 
 
DAGORDEPUNT 4. OCMW. BUDGET 2019. KENNISNAME. 
 
Raadslid Vandamme is tevreden dat er een extra personeelslid op de dienst activering wordt aangeworven 
en hij verwijst naar zijn tussenkomsten in de OCMW-raad van eind verleden jaar. Hij meldt dat het niet louter 
om een technisch budget gaat, maar het gaat ook om een uitbreiding van de dienst activering. Hij staat 
daarachter. Het gaat om mensen in een precaire situatie waarbij die mensen versterkt worden met het 
verbeteren van hun eigen skills  zodat ze waardevol worden op de arbeidsmarkt. Hij is blij met de ondersteuning 
van een extra personeelslid en hij vraagt hoever de aanwerving momenteel staat. Schepen Declercq volgt het 
raadslid hierin en dit werd unaniem goedgekeurd in de OCMW-raad en vanuit haar andere achtergrond staat ze 
ten volle achter de activering. Omtrent de stand van zaken van de aanwerving staat het team van de sociale 
dienst te springen om te voorzien in een kwalitatieve invulling van deze functie. Heel binnenkort zal het raadslid 
hierover meer vernemen. Raadslid Vandamme zal volgende maand eens horen hoever het staat. Schepen 
Vandenbulcke vult nog aan dat de vorige OCMW-raad dit unaniem goedgekeurd heeft en hij bedankt hen 
hiervoor. In de vorige legislatuur is het aantal personeelsleden in de dienst activering van 1 naar 4 gegaan. Hij is 
blij dat deze extra aanwerving er komt.              
 
Bevoegdheid orgaan 
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2017. 
 
Juridische grond 
Het OCMW-decreet dd. 19/12/2008. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en OCMW's. 
Omzendbrief KB/ABB 2018/2. 
 

Feiten, context en argumentatie 
Op 8 januari 2018 heeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn zowel de actualisatie van het meerjarenplan 2014-
2020 als het budget 2018 vastgesteld. In de gemeenteraad van 26 februari 2018 werd de actualisatie 
goedgekeurd en werd kennis genomen van het budget 2018. 



De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting 5 juni 2018 de rekening 2017 van het OCMW vastgesteld. 
In de gemeenteraad van 25 juni 2018 werd kennis genomen van de rekening 2017. 
Op 18 december 2018 heeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn het budget 2019 van het OCMW vastgesteld. 
Het budget 2019 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting.  
 
Het financieel evenwicht van het OCMW ziet er als volgt uit: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Gebudgetteerde 
stadsbijdrage 

5.167.000,0
0 

5.383.766,0
0 

5.429.141,0
0 

5.871.265,0
0 

5.871.230,0
0 

6.086.355,0
0 

33.808.757,
00 

        

Exploitatiebudget 
1.674.009,0

0 
2.514.753,0

0 
1.834.656,0

0 
2.106.606,0

0 
1.679.354,0

0 
1.092.379,0

0  

Investeringsbudget 

-
12.196.552,

00 

-
5.612.149,0

0 

-
3.496.327,0

0 

-
2.031.761,0

0 

-
18.657.138,

00 
1.319.549,0

0  

Andere 
11.381.143,

00 
4.548.928,0

0 
4.776.560,0

0 

-
2.431.952,0

0 
15.197.836,

00 

-
2.814.161,0

0  

Budgettaire 
resultaat boekjaar 

858.600,0
0 

1.451.532,
00 

3.114.889,
00 

-
2.357.107,

00 

-
1.779.948,

00 

-
402.233,0

0  
Gecumuleerd 
budgettair resultaat 
vorig boekjaar 

8.265.289,0
0 

9.123.889,0
0 

10.575.421,
00 

13.690.310,
00 

11.333.203,
00 

9.553.255,0
0  

Gecumuleerde 
budgettaire 
resultaat 

9.123.889,
00 

10.575.421
,00 

13.690.310
,00 

11.333.203
,00 

9.553.255,
00 

9.151.022,
00  

Bestemde gelden 372.574,00 399.455,00 411.072,00 406.005,00 
2.926.138,0

0 294.749,00  
Resultaat op 
kasbasis 

8.751.315,
00 

10.175.966
,00 

13.279.238
,00 

10.927.198
,00 

6.627.117,
00 

8.856.273,
00  

        

Financieel draagvlak 
2.063.979,0

0 
3.228.777,0

0 
2.621.602,0

0 
3.016.796,0

0 
2.615.496,0

0 
2.198.286,0

0  
Netto periodieke 
leningsuitgaven 

1.915.203,0
0 

1.951.732,0
0 

2.061.098,0
0 

2.342.556,0
0 

2.299.519,0
0 

2.920.482,0
0  

Autofinancierings
marge 

148.776,0
0 

1.277.045,
00 560.504,00 674.240,00 

315.977,0
0 

-
722.196,0

0 
2.254.346,

00 
 
De stadstoelage van €6.086.355 zoals vastgesteld in het budget 2019 van het OCMW stemt overeen met de 
voorziene bijdrage in het budget 2019 van de stad Menen. 
Financiële gevolgen 
In het stadsbudget 2019 is op budgetsleutel 6494000/090000 €6.086.355 voorzien als OCMW-bijdrage. 
 
Besluit : Kennis wordt genomen van het budget 2019 van het OCMW Menen. 
 
ENIG ARTIKEL :  



De gemeenteraad neemt kennis van het budget van €6.086.355. 
 
DAGORDEPUNT 5. STANDPUNT STATIEGELDALLIANTIE. GOEDKEURING. 
 
Raadslid Mingels wenst een mondeling amendement in te dienen door de laatste zin van het enig artikel te 
schrappen. Hij kan dit ook toelichten. Hij is blij dat dit punt er komt. Na de lezing van de laatste zin heeft de 
huidige coalitie niet goed begrepen wat het mandaat is van de statiegeldalliantie. Ook wordt er geen rekening 
gehouden met het landschap waarin de alliantie werkt en wordt er geen rekening gehouden met de grenzen van 
de eigen bevoegdheid en deze van de gemeenteraad. De huidige meerderheid wil meegaan in een beweging om 
geen  gezichtsverlies te lijden en de huidige partijen hebben ook gezocht naar een manier om de achterban 
gerust te stellen. De laatste zin van het enig artikel heeft heel weinig reden van grond en dat zal de achterban 
ook begrijpen. De meerderheid wil juist dat Fost Plus de handelaars correct moet vergoeden. Dat is op zijn 
minst vreemd. Eigenlijk wil de stad dat Fost Plus zich dient zich in te schakelen in de  praktijk van het statiegeld. 
De stad gaat verder dan elk mandaat van de statiegeldalliantie. De partners van de alliantie willen een 
structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastiek 
drankflessen en blikjes te weren en ze willen hiervoor een eerlijke oplossing. De Voorzitter vraagt het 
raadslid om het iets bondiger te houden. Raadslid Mingels wenst zijn amendement te duiden en hij heeft het 
decreet gelezen en hij denkt dat het decreet hem toelaat om zijn amendement toe te lichten. De Voorzitter 
heeft ook het recht om te vragen om iets bondiger te zijn en hij vraagt dat het raadslid gaat naar de afronding. 
Raadslid Mingels heeft zijn amendement gegeven en gevraagd om zijn toelichting te mogen geven. De alliantie  
wil dat er een eerlijke oplossing moet komen voor zwerfafval  door de kosten weg te halen bij de burgers en de 
overheid en door deze te leggen bij het verpakkende bedrijfsleven. De alliantie gaat ook voor het circulair 
beheer van de grondstoffen. De alliantie vraagt dat de regeringen van de gewesten het statiegeld invoeren op de 
drankblikjes en op de kleine en grote plastiek flessen. De statiegeldalliantie is dus een drukkingsgroep die vraagt 
om het statiegeld in te voeren, maar die niet zegt hoe dit ingevoerd moet worden. Dat is het voorrecht  van de 
regeringen. De stad geeft hier aan dat de handelaars moeten vergoed wordt door Fost Plus en Fost Plus  is 
radicaal tegen het statiegeld en in verschillende publicaties geven ze ook aan dat ze er niet willen aan 
meewerken. De stad kan dit niet gaan bepalen. De Voorzitter vraagt nogmaals om af te ronden. Tot slot 
merkt raadslid Mingels op dat Noord-Frankrijk geen administratief gegeven is en wat als in Frankrijk Noord-
Frankrijk zou beslissen om niet mee te doen. Het is een vingerwijzing naar een gegeven dat administratief niet 
bestaat. Hij vraagt om de laatste zin weg te laten omdat er voldoende garanties zitten in de tekst van de 
statiegeldalliantie zelf.  Voor het overige heeft hij hier geen extra’s aan toe te voegen. Hij is blij dat de stad hier 
eindelijk in meegaat en dit is een belangrijke verschuiving van ideeën. Het moet correct zijn als het gaat over 
bevoegdheden en we zijn de enige stad die dergelijke verantwoording zou indienen.               
 
Juridische grond 
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(Materialendecreet) 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) 
Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de Vlaamse regering 
op 16 september 2016 
Feiten, context en argumentatie 
Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief om deze alliantie uit de grond te stampen. In de Statiegeldalliantie 
verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is. 
Samen roepen ze de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van 
statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. 
De partners van de Statiegeldalliantie willen: 



• Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen 
en blikjes; 

• Een eerlijke oplossing voor zwerfaval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale 
overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; 

• Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. 
De uiteindelijke invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen is een beslissing die op nationaal, en liefst 
zelfs op Europees niveau, zal worden genomen. Menen heeft op dat vlak geen concrete invloed. Toch wensen 
we als stad een belangrijk maatschappelijk signaal te geven ten behoeve van al onze inwoners. Wij willen het 
probleem van het zwerfvuil en de noodzaak aan een duurzaam beheer van grondstoffen daadwerkelijk 
aanpakken.  
Statiegeld als oplossing voor het toenemende zwerfvuil is echter geen zwart-wit verhaal. Naast voordelen zijn er 
ook enkele bezorgdheden: 

• Statiegeld wordt best niet beperkt tot Vlaanderen. Moet uitgebreid worden op grotere (Europese) 
schaal, om te vermijden dat mensen uit onze grensregio nog meer (fris)drank inslaan in Noord-
Frankrijk. 

• De kost van de inzameling door retail, ook kleinhandel, mag niet onderschat worden. Er moet goed 
onderzocht worden op welke manier zij vergoed kunnen worden door de inzamelkost via de 
medeverantwoordelijkheid van de producenten. Noorwegen kan een voorbeeld zijn: daar worden 
retailers vergoed met een handling fee. 

Stad Menen wijst erop dat de missie van Fost Plus expliciet vermeldt dat zij instaan voor de selectieve 
inzameling van alle verpakkingsafval en het verzekeren van de efficiëntie van het inzamelingssysteem. 
 
De zitting wordt geschorst van 19.20 uur tot 19.29 uur. 
 
De Voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat iedereen heeft kunnen nadenken. Raadslid 
Vandendriessche vindt het een probleem voor het statiegeld dat we een transitland zijn. Die vrachtwagens en 
toeristen die hier passeren, laten hun blikjes hier achter. Het zal zeer moeilijk zijn om dit in te voeren. We 
zitten ook met Auchan, waar hij ook naartoe gaat. De PMD-zak is voor hem een goed gegeven en dit zou 
sluikstorten moeten kunnen tegengaan. Raadslid Maxy zal het amendement goedkeuren omdat er belang moet 
gehecht worden aan de handelaars en anderzijds kunnen we geen verantwoordelijkheid leggen bij instanties 
waar we geen vat op hebben en in tegenstelling tot de collega op de hoek zal dit wel resultaat opleveren op het  
terrein en er zijn landen waar dit wel werkt. Schepen Roose wenst toch nog even toe te lichten en hij stelt 
zelf voor om een amendement in te dienen om een kleine wijziging te doen die voor een stuk meegaat in het 
verhaal van raadslid Mingels. Het gaat hier om een politiek thema, het klimaatmanifest, dat bij de mensen leeft. 
De alliantie brengt verschillende instanties samen die het statiegeld willen invoeren. De alliantie wil dat er een 
eerlijke oplossing komt voor zwerfafval  door de kosten weg te halen bij de burgers en de overheid en door 
deze te leggen bij het verpakkende bedrijfsleven. De alliantie gaat ook voor het circulair beheer van de 
grondstoffen. Toch wordt hier een maatschappelijk signaal gegeven naar de burgers en dit op vraag van de 
burgers. Het statiegeld is echter geen zwart/wit verhaal. Er zijn voordelen aan verbonden maar ook 
bezorgheden. We willen dit ook duiden. Het statiegeld wordt nu op Vlaams niveau voorzien, maar wordt het 
best uitgebreid tot op Europees niveau omwille van het feit dat we ons in een grensregio bevinden. Het is ook 
normaal dat de retail vergoed wordt en dat via de medeverantwoordelijkheid van de producenten. Misschien 
dat er gestart kan worden bij het mission statement van  Fost Plus dat expliciet instaat voor de verzameling van 
alle afval en instaat voor de verhoging van de efficiëntie van de afvalophaling. Dit is een missie waarin de stad 
meegaat en door toe te treden tot de alliantie stimuleren we dit. Hij heeft begrip voor het woord ‘Noord-
Frankrijk’ dat geen regio is en bij wijze van amendement wenst hij dit te vervangen door ‘Frankrijk’.  In Frankrijk 
lopen zeker proefprojecten op lokale basis en in de dichtbevolkte stedelijke gebieden. Hij kan meegaan in de 
redenering. Hij benadrukt dat de gemeenteraad dit het liefst doet met een zo groot mogelijke meerderheid. Als 



Menen zich aansluit bij de alliantie, gebeurt dit eerst met de vermelde voorwaarden en de stad vraagt bij deze 
om een oplossing te voorzien en er kan aangemeld worden met het logo van de stad Menen op de website van 
de statiegeldalliantie met de verklaring van de stad. Hij wenst ook toe te voegen dat er in de stad reeds heel wat 
inspanningen gedaan werden. Na voorlezing van het enig artikel stelt hij voor om de tekst van het enig artikel 
toe te voegen aan de verklaring van Menen met de vermelding van Frankrijk. Bij het mission statement kan 
toegevoegd worden dat de afvalophaling tot de kerntaak behoort van Fost Plus. Het is ook Fost Plus dat als 
vertegenwoordiger van de verpakkingsindustrie mee verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van de 
blikjes. Logisch dat ze hierbij betrokken worden  Ook de handelaars worden gehoord met hun melding en hij 
dringt er op aan dat de gemeenteraad dit goedkeurt met een zo groot mogelijke draagkracht. Raadslid 
Mingels is blij dat er wordt verwezen naar het mission statement van Fost Plus en dat er dan gekeken wordt 
hoe ze zich verhouden in de discussie over het statiegeld. De verwoording van het mission statement klopt. 
Fost Plus wil eigenlijk niks mee te maken hebben met het statiegeld. Ze zetten dit letterlijk in hun teksten. Hij 
nodigt iedereen uit om de website van Fost Plus te bekijken. Hij komt uit op een artikel uit 2015 waarbij ze 
vinden dat het statiegeld een duur systeem is en een ander artikel dat de Belgen de blauwe zak verkiezen. Ook 
wordt er in 2018 verwezen naar de waanzin van de statiegeldalliantie en dit in de sfeer waarin Fost Plus dit 
bekijkt. Een ander artikel heeft een neutrale titel “een statiegeld op blik en PET” (najaar 2017), maar daarin  
vinden ze dat statiegeld een schijnoplossing is voor het zwerfvuil en dat de Belgische economie een stok in de 
maag krijgt en dat het zwerfvuil zal toenemen. Het raadslid vindt dat we de juiste partners moeten vastleggen. 
Er bestaat een gesubsidieerd filmpje van Fost Plus omtrent de dagdagelijkse gevolgen van het invoeren van het 
statiegeld waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet, zoals bijvoorbeeld een oudere persoon die 
het systeem niet begrijpt en waarbij een jongere zich hierover druk maakt. Volgens het mission statement moet 
Fost Plus de belangrijkste partner worden en dit kan ook op de website van de VRT gevonden worden. Hij is 
blij dat Noord-Frankrijk wordt vervangen door Frankrijk. Hij is ook akkoord dat dit op het Europees niveau 
moet gebeuren en dit is reeds gebeurd ook in landen met veel grenzen en die niet recycleren zoals Polen, 
Tsjechië, Duitsland en Frankrijk. Van de andere grenssteden is geen enkel ander signaal gekomen. Daaruit blijkt 
dat er weinig problemen zijn of toch niet van die aard zijn dat ook een bijkomend regime nodig is. Voor hem is 
de laatste zin er te veel aan. Dat Frankrijk wordt vermeld is goed voor hem. Geen enkele stad heeft het 
mandaat gegeven en dit moet een organisatie zijn die bereid is om het heel goed te doen. Dit kan Fost Plus zijn, 
maar ook niet. Schepen Roose volgt ook wel het verhaal rond Fost Plus op en het kan zijn dat ze niet veel zin 
hebben maar ze hebben wel die verantwoordelijkheid en hij zal wel die verantwoordelijkheid op zich nemen om 
ze op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Ze zijn de vertegenwoordigers van de verpakkingsafvalbedrijven Hij 
vraagt een signaal dat met zoveel mogelijk gemeenteraadsleden gegeven kan worden namens de inwoners van 
de stad Menen. Raadslid Maxy vraagt de schorsing van de zitting aan omdat er een nieuw amendement komt 
en daarna de voorzitter schorst de zitting.          
 
De zitting wordt geschorst van 19.43 tot 19.46 uur.    
 
Raadslid Maxy deelt mee dat ze de schorsing gevraagd heeft omwille van een nieuw element. Haar fractie zal 
het amendement van raadslid Mingels steunen. 
 
Het mondeling amendement van raadslid Mingels P. tot schrapping laatste zin “Bij het toepassen 
van het systeem van statiegeld verwachten we sowieso dat Fost Plus onze handelaars correct vergoedt 
voor hun inspanningen, zeker als zou blijken dat Noord-Frankrijk niet zou deelnemen aan een 
gelijkaardig statiegeldsysteem.” 
bekomt 13 JA-stemmen (L. COPPENS, B. BOGAERT, P. MINGELS, L. MAXY, , F. VANDAMME,  
W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, K. POOT, D. DE WIEST, E. 
VANDENDRIESSCHE en M.  EECKHOUT–raadsleden en 16 NEEN-stemmen (T. VLAEMINCK, 
gemeenteraad-voorzitter, E. LUST, burgemeester, R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. 
SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. DECLERCQ  – schepenen; G. 



BLANCKE, K. VANDECASTEELE. ROOSE, S. PLATTEAU, O. VANDERHISPALLIE, A. 
VANTHOURNOUT, L. MKRTCHYAN - raadsleden) en wordt niet weerhouden. 
 
Het amendement van schepen Roose tot schrapping van “Noord” in Noord-Frankrijk bekomt 
29/29 JA-stemmen. 
 
Raadslid Mingels is blij dat de statiegeldalliantie erdoor zal geraken. Hij wil nu niet in de weg gaan staan. Deze 
alliantie is ook geen contract dat we afsluiten. Hij is ook blij dat dit erdoor zal komen en als Menen moeten we 
mee zijn in deze beweging, die ruimer gaat dan Menen zelf. Raadslid Maxy stelt dat haar fractie steeds voor de 
statiegeldalliantie geweest is, zowel nationaal als lokaal. Tijdens de vorige gemeenteraad in oktober 2018 werd 
CD&V toen aangevallen omwille van de onthouding op het voorstel van de Groen-fractie en dit wegens niet 
consequent gedrag. Schepen Vanryckegem zwaaide toen met een mail vanuit een Lauwse handelaar met 
kritische opmerkingen op het statiegeld. Vanavond zien we hier de flinke bocht van Open VLD en NVA wat ook 
geen consequent gedrag is en zien we hier wie de touwtjes in handen heeft. Waarom is er hier een wisselend 
stemgedrag op te merken en de schepen gaf toch aan dat de inwoners dit vragen. Schepen Roose wenst een 
signaal te geven met een tekst die een zo groot mogelijk draagvlak kan wegdragen en waarbij alle ideeën 
afgetoetst werden. Hij hoopt op een ruime meerderheid voor deze conclusietekst.        
 
Raadslid Fournier komt de zittingzaal binnen. 
 
Besluit : Met  27 JA-stemmen T. VLAEMINCK, gemeenteraad-voorzitter, 
E. LUST, burgemeester, R.VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. 
VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. DECLERCQ  – schepenen, M. FOURNIER, L. COPPENS, B. 
BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. VANDECASTEELE, L. MAXY, S. ROOSE, S. 
PLATTEAU, F. VANDAMME,  W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. 
VANDERHISPALLIE, A. VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN - raadsleden, en 3 
onthoudingen (raadsleden D. DE WIEST, E. VANDENDRIESSCHE en M. EECKHOUT) wordt 
beslist om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie - met de eerder vermelde voorwaarden en de 
vraag hiervoor een oplossing te voorzien - door zich met het logo van de stad Menen te 
registreren op www.statiegeldalliantie.org en volgende verklaring te vermelden: 
“Samen met het stadsteam van Groene Ridders en vrijwilligers-Mooimakers willen we de 
dagelijkse strijd tegen zwerfafval verder aangaan. Een groot aandeel van het zwerfvuil bestaat uit 
PET-flessen, blikjes en sluikstorten. Burgers storen zich terecht aan zwerfafval, de zee stikt in 
plastic en boeren zitten met de handen in hun haar wat blik en plastic op hun gronden betreft 
met zelfs het sterven van dieren tot gevolg. Menen is er van overtuigd dat de invoering van 
statiegeld bijdraagt tot minder opruimkosten en minder zwerfafval. 
Als grensstad verhopen we dat de invoering van statiegeld op Europees niveau kan gerealiseerd 
worden. Bij het toepassen van het systeem van statiegeld verwachten we sowieso dat Fost Plus 
onze handelaars correct vergoedt voor hun inspanningen, zeker als zou blijken dat Frankrijk niet 
zou deelnemen aan een gelijkaardig statiegeldsysteem.” 
 
ENIG ARTIKEL : 
De stad Menen is bereid om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie - met de eerder vermelde voorwaarden 
en de vraag om hiervoor een oplossing te voorzien - door met ons logo van stad Menen te registreren op 
www.statiegeldalliantie.org en volgende verklaring te vermelden: 
“Samen met het stadsteam van Groene Ridders en vrijwilligers-Mooimakers willen we de dagelijkse strijd tegen 
zwerfafval verder aangaan. Een groot aandeel van het zwerfvuil bestaat uit PET-flessen, blikjes en sluikstorten. 
Burgers storen zich terecht aan zwerfafval, de zee stikt in plastic en boeren zitten met de handen in hun haar 



wat blik en plastic op hun gronden betreft met zelfs het sterven van dieren tot gevolg. Menen is er van 
overtuigd dat de invoering van statiegeld bijdraagt tot minder opruimkosten en minder zwerfafval. 
Als grensstad verhopen we dat de invoering van statiegeld op Europees niveau kan gerealiseerd worden. Bij het 
toepassen van het systeem van statiegeld verwachten we sowieso dat Fost Plus onze handelaars correct 
vergoedt voor hun inspanningen, zeker als zou blijken dat Frankrijk niet zou deelnemen aan een gelijkaardig 
statiegeldsysteem.” 
 
 
DAGORDEPUNT 6. RUP TYBERSITE. GEMOTIVEERD ADVIES VAN DE GECORO OP 
ADVIEZEN, BEZWAREN EN OPMERKINGEN. GOEDKEURING ADVIES. 
 
Raadslid Mingels verlaat de zittingzaal omdat hij betrokken is in dit dossier.  
 
Raadslid Poot heeft problemen bij deelgebied 1, specifiek met het percentage van de woningen in het groen. 
Schepen Syssauw deelt mee dat dit percentage wonen in het groen maximum 50% van het perceel betreft, 
dus de terreinbezetting. Het gaat om alle bovengrondse bebouwing, waarbij eventueel ook paden en opritten 
meegeteld worden. Voor zones in het woongebied wordt normaliter geen maximale terreinbezetting opgelegd, 
maar hier werd dit toch opgelegd. Maximaal 50% houdt ook in dat wie maar 20 of 30 % wil bezetten, dat dit 
ook mogelijk is.  
 
In de gemeenteraad van 27 augustus 2018 werd het ontwerp voor het RUP Tybersite voorlopig vastgesteld; 
Gelet op het houden van het openbaar onderzoek van 17 september 2018 t.e.m. 15 november 2018; 
Het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek vermeldt dat 3 adviezen werden ingediend en 3 
bezwaren in bijlage toegevoegd; 
Uit het proces-verbaal van bekendmaking blijkt dat het openbaar onderzoek op de vereiste manier aan het 
publiek en aan de belanghebbenden bekend gemaakt werd; 
Gelet op de Vlaamse Codex RO inzonderheid 2.2.14; 
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft, in haar vergadering van 13 
december 2018, advies uitgebracht over de ontvankelijkheid, de gegrondheid van de opmerkingen en bezwaren 
en waarbij de adviezen van de hogere overheden integraal deel uitmaken van het verslag, zie bijlage. 
Gelet op de nodige aanpassingen van het ontwerp RUP ten gevolge van de adviezen van de hogere overheden, 
de deels gegronde opmerkingen en bezwaren worden een aantal aanpassingen aan het ontwerp voorgesteld 
zoals in het advies van de GECORO opgenomen; 
 
Besluit : Het gemotiveerd advies van de GECORO over de behandeling van de adviezen, 
opmerkingen en bezwaren op het RUP Tybersite wordt gunstig geadviseerd  met 28 JA-stemmen 
stemmen (T. VLAEMINCK, gemeenteraad-voorzitter, E. LUST, burgemeester, 
R.VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, 
A. DECLERCQ –schepenen, M. FOURNIER, L. COPPENS, , B. BOGAERT, G. BLANCKE, K. 
VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME,  W. 
UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. 
VANDENDRIESSCHE, A. VANTHOURNOUT, L. MKRTCHYAN, M.  EECKHOUT en 1 NEEN-
stem (K. POOT) en het ontwerp wordt hieraan aangepast. 
 
ENIG ARTIKEL: 
Het gemotiveerd advies van de GECORO over de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren op 
het RUP Tybersite wordt gunstig geadviseerd en het ontwerp wordt hieraan aangepast. 
 
 



DAGORDEPUNT 7. BESLISSING TOT TOELAGE DOOR DE STAD MENEN TAV DE 
VEREFFENING VAN SVK MENEN-WERVIK VZW ’T FUNDAMENT IN KADER VAN 
VEREFFENING EN MINNELIJKE ONTBINDING. 
 
Schepen Vandenbulcke en de raadsleden Bogaert, Fournier en Vandamme verlaten de 
zittingzaal.  
 
Raadslid Mingels komt de zittingzaal binnen. 
 
Raadslid Mingels start zijn betoog dat hier gepoogd wordt om een zwarte bladzijde om te draaien. Iedereen 
heeft de samenstelling van het dossier gehoord. Niet alleen het OCMW in 2012 en ook V4 hebben een som 
laten vallen. In totaal gaat het om een serieuze aderlating van publieke middelen en ruw geschat moet men hier 
120.000 Euro aan publieke middelen laten gaan. Er zijn de vragen naar de verantwoordelijkheid en de 
transparantie. Uit het juridisch advies blijkt dat de raad van bestuur en de algemene vergadering sterk ingebed 
waren in de lokale overheid en verwezen werd naar de algemene vergadering, de raad van bestuur en V4. Hij 
verwijst ook naar de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Hier moet gesproken 
worden over verantwoordelijkheid en over het gebrek aan verantwoordelijkheid. Er kan niet worden 
vastgesteld of er in 2011 kwijting werd verleend. Daarnaast zijn er nog de vragen wat er gebeurt met de 
vergoeding van de werknemers (sluitingsfonds). Er werden twee vereffenaars aangesteld, waarbij er één niet in 
de stukken voorkomt. De schuldeisers zouden akkoord moeten zijn met dading tussen de 25 à 38 %. Hij vraagt 
of het zin heeft om dit af te ronden. Daarnaast vindt hij ook dat de politiek verantwoordelijken geen garantie 
gegeven hebben voor kwaliteit van bestuur. De politieke vertegenwoordigers hebben gefaald. Wanbeheer is 
hier van toepassing. Hij doet ook een oproep aan de collega’s die geen verantwoordelijkheid dragen om zich te 
onthouden. Dit moet een duidelijk signaal zijn dat wie zo’n mandaat opneemt dit niet al te lichtzinnig mag 
opnemen. Het mag niet zo zijn dat als er iets misloopt de belastingbetaler dan moet betalen. Hij vraagt dat de 
gemeenteraadsleden zich hierover zouden onthouden. Raadslid Coppens wenst tussen te komen met de 
hoop dat de zwarte bladzijde positief kan eindigen. Vroeger als raadslid heeft hij nog gezegd dat de inbreng van 
de stad en het OCMW groot is, bijvoorbeeld in Veerkracht 4 en voor organen waarmee de stad op geen enkele 
manier formeel mee verbonden is. Wat de stad hierin stopt, kan nergens meer voor gebruikt worden. In het 
sociaal verhuurkantoor wordt er gewerkt met 2 partijen, zijnde de zwakke huurder en ook de verhuurder. Het 
is een bewuste keuze om woningen op te knappen en om deze te verhuren. De commerciële huurprijzen zitten 
hoger dan het SVK en de huur was lager, wat minder risico’s inhield. Dit was goed voor de huurders en gaf een 
zekerheid aan de verhuurders en nu is dit in hun gezicht ontploft. Het gaat om een bedrag van 74.000 euro huur 
en ze hebben ervoor gekozen om minder huur te ontvangen en ze zijn in het rood gearriveerd. Er ligt nu een 
akkoord voor waarbij ze maximum 36% zullen terugzien. Dit is heel bitter en dit zal overtuigingskracht vergen. 
Hij doet een publieke oproep met een verwijt naar de vereffenaars. Hij heeft in de vorige legislatuur ook 
geholpen om het dossier vooruit te laten gaan, maar hij verwijst naar de op zijn minst moeilijke communicatie 
met 1 van de vereffenaars. De andere vertikt het dan om op officiële brieven te antwoorden en hij verwijst naar 
een schrijven van september 2018 waarop geen antwoord gekomen is waarin zeer punctuele vragen werden 
gesteld en dit werd een half uur besproken. De Voorzitter maant hem aan om af te ronden. Raadslid 
Coppens is hiermee niet akkoord en vindt dat de voorzitter eens moet nadenken over een andere invulling van 
het voorzitterschap. Hij gaat verder en het gaat niet op dat de firma van de kopieertoestellen tweemaal wenst 
te gelden te innen met daarbij nog het opstrijken van een verbrekingsvergoeding van 4000 euro. Dit bedrag zou 
kunnen naar de schuldeisers gaan. Er is geen enkel stuk die aantoont dat dit gebeurd is. Dit dadingsvoorstel 
wordt nu aan de schuldeisers overgemaakt. Hij kent zelf meerdere schuldeisers die bij hem zijn komen 
aankloppen om nog meer informatie te verkrijgen. Hij wenst ook dat bij de vereffenaars wordt nagegaan of 
iedereen van de schuldeisers werd aangeschreven. De vereffenaars zullen moeten overtuigen zoniet komen er 
gerechtelijke problemen voor de raad van bestuur. Schepen Syssauw beaamt dat iedereen erkent dat dit een 
zwarte bladzijde is met een avontuur dat faliekant afgelopen is. De verantwoordelijkheid is hier niet aan de 



orde. Voor de stad zijn hier heel wat mensen bij betrokken. De gemeenschap heeft hier 100.000 euro 
gemeenschapsmiddelen in gestoken en het was niet de bedoeling om die in een put te steken. Hier wordt een 
ultieme poging gedaan om hieraan minnelijk een einde aan te stellen met terugbetaling van 37%. Als 1 
schuldeiser dit niet aanvaardt, dan zal de vereffening noodgedwongen gerechtelijk moeten gebeuren en komt de 
persoonlijke betrokkenheid van de bestuurders in het gedrang. Dan zullen de vereffenaars een gerechtelijk 
mandaat krijgen en zal er een beroep gedaan worden op de bijdragen van derden. Ze kan ook de vereffenaars 
begrijpen dat niet iedereen aangeschreven werd, omdat dit extra postkosten met zich meebrengt. Ze zullen zich 
moeten verantwoorden waarom dit zo lang geduurd heeft. Nu zal de vereffenaar alle schuldeisers moeten 
aanschrijven met het voorstel van een dividend van 37%. Als dit niet in globo wordt aanvaard, dan zal er voor 
de schuldeisers zelf niets meer overschieten. Nu is er een formele beslissing met een standpunt dat zal te 
nemen zijn of te laten. Alle schuldeisers zullen worden aangeschreven waarbij ze zullen weten welk dividend ze 
zullen krijgen. Ze vermoedt dat dit de reden is waarom niet alle schuldeisers aangeschreven zijn. Raadslid 
Coppens wenst toch de beweegredenen van de vereffenaars te kennen en dit zou dan best worden 
medegedeeld want noch het huidige schepencollege en de gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd. Hij hoopt 
dat de vereffenaars hieronder hun schouders zullen kunnen zetten zodat deze zwarte bladzijde omgedraaid zou 
kunnen worden.         
                          
 
Gelet op de bepalingen van  

- de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen,  betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, in 
het bijzonder art. 22 en de bepalingen inzake ontbinding en vereffening  

- het Burgerlijk Wetboek 
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal bestuur,  in het bijzonder art 2, art. 40 §1 en art. 56 §1; 
Gelet op de beslissing dd. 29.11.2011 door de Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Menen-
Wervik VZW ‘ Fundament  tot stopzetting van haar activiteiten en tot vereffening over te gaan; 
Gelet op de aanstelling van 2 externe vereffenaars door de A.V., Mr An Meyfroot (DSD Advocaten) en dhr. Rik 
Desmet (Directeur Kanaal 127); 
Gelet op de diverse besprekingen met het stadsbestuur van de stad Menen door de vereffenaars met het oog 
op het uitwerken van een oplossing in het kader van de minnelijke ontbinding van de VZW;  
Overwegende immers dat sinds de oprichting in de statuten van de VZW ’t Fundament een intense samenwerking 
vooropgesteld wordt met het stadsbestuur, de OCMW’s binnen het  werkingsgebied, de welzijnssector in het algemeen, 
en alle actoren actief op de huisvestingsmarkt;  dat om reden van  deze statutaire en bestuurlijke verwevenheid  en 
samenwerking, de betrokken lokale besturen en partners door de vereffenaars verzocht worden mee te 
werken aan een minnelijke oplossing ter vereffening en beëindiging van de activiteiten van deze VZW;  
Gelet op het voorstel tot oplossing vanuit de vereffenaars, ontvangen op 02.05.2018, en besproken in zitting van 
het college van burgemeester en schepenen dd. 25.06.2018;  
Overwegende dat dit voorstel inhoudt dat alle schuldeisers een terugbetaling zouden kunnen ontvangen van 
ongeveer 37,69 %, waarbij de schulden beperkt zijn tot de hoofdsom, alsook in de veronderstelling dat de 
schuld t.a.v. de stad Menen (doorgeeflening van 32.464,78)) en t.a.v. Veerkracht IV (25.539,13 €) wordt 
kwijtgescholden, en mits een bijkomende toelage door de stad Menen en Wervik t.b.v. 40.000 € in totaliteit; 
 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 16.08.2018 terzake, waarbij 
principieel akkoord werd gegeven tot kwijtschelding van terugbetaling van de doorgeeflening t.a.v.  de VZW, en 
principieel akkoord om deze nog lopende doorgeeflening zelf op zich te nemen;  
Overwegende dat de nodige budgetten werden voorzien in budget 2018 (BW1/2018) tot betaling van deze 
toelage; 
Overwegende dat de princiepsbeslissing van het College van burgemeester en schepenen om haar akkoord te 
verlenen tot kwijtschelding schuld en tot financiële tegemoetkoming, louter gebeurt met het oog op een 



minnelijke ontbinding en vereffening van de VZW SVK Menen-Wervik; dat dit voorstel vervalt ingeval zou 
overgegaan worden tot een gerechtelijke procedure en gerechtelijke ontbinding van de VZW SVK Menen-
Wervik;  
Gelet op de brief vanuit de stad Menen dd. 04.09.2018 aan de vereffenaar;  
Overwegende dat de stad Wervik zich inmiddels bij brief van 24.05.2017 akkoord verklaarde met een 
tussenkomst van maximum € 6.350,00, wat proportioneel overeenstemt met het aantal huurwoningen dat op 
grondgebied van de stad Wervik ligt; 
Overwegende dat VZW Veerkracht IV zich inmiddels bij brief van 26.08.2018 akkoord verklaarde met de 
volledige kwijtschelding van de nog openstaande schuld ten belope van 25.539,13 €, gezien zij reeds eerder 
terugbetaling voor 50 % van haar schulden ontving bij wijze van preferentiële betaling via het OCMW Menen;  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16.08.2018 en 16.01.2019; 
Gelet op de toelichting ter zitting door de bevoegde schepen; 
 
Besluit : De kwijtschelding schuld doorgeeflening aan SVK met en het verlenen van een financiële 
toelage, met het oog op de vereffening en minnelijke ontbinding van Sociaal Verhuurkantoor 
Menen-Wervik-VZW ’t Fundament wordt goedgekeurd met 19 JA-stemmen (T. VLAEMINCK, 
gemeenteraad-voorzitter, E. LUST, burgemeester, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. 
VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. DECLERCQ  – schepenen, L. COPPENS, G. BLANCKE, K. 
VANDECASTEELE, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, W. UGILLE, , R. SOENS, O. 
VANDERHISPALLIE, A. VANTHOURNOUT, L. MKRTCHYAN, -  en 7 onthoudingen (P. 
MINGELS, D. DE WIEST, J. ROUSSEL, S. SCHERPEREEL, E. VANDENDRIESSCHE, K. POOT, 
M.  EECKHOUT) 
 
ARTIKEL 1: 
De gemeenteraad van de stad Menen gaat akkoord tot kwijtschelding van terugbetaling van de doorgeeflening 
t.a.v. de VZW (t.b.v. 32.464,78 €). De stad zal de nog lopende doorgeeflening ten voordele van het Sociaal 
Verhuurkantoor op zich te nemen .  
De gemeenteraad van de stad Menen  gaat akkoord om specifieke financiële tegemoetkoming t.b.v 
 € 33.650,00 € te voorzien in het kader de minnelijke ontbinding van de VZW , teneinde de vereffenaars toe te 
laten een haalbaar vereffeningsvoorstel  voor de minnelijke ontbinding van VZW SVK Menen-Wervik uit te 
werken.  
 
ARTIKEL 2: 
Deze beslissing waarbij de stad haar akkoord verleend tot kwijtschelding van schuld (doorgeeflening) en tot 
financiële tegemoetkoming, gebeurt louter  met het oog op een minnelijke ontbinding en vereffening van de 
VZW SVK Menen-Wervik; dit akkoord vervalt integraal ingeval er door de schuldeisers geen dading wordt 
afgesloten omtrent hun nog openstaande schulden, en er aldus  zou overgegaan worden tot een gerechtelijke 
procedure en gerechtelijke ontbinding van de VZW SVK Menen-Wervik. 
 
ARTIKEL 3: 
De vereffenaar wordt verzocht het Sluitingsfonds te contacteren, met het oog op de mogelijke verdere 
beperking van de nog openstaande loonschulden. 
 
 
Schepen Vandenbulcke en de raadsleden Bogaert, Fournier en Vandamme komen de zittingzaal 
binnen. 
 
 
 



DAGORDEPUNT 8.  GOEDKEURING VERSLAGEN VORIGE ZITTING DD. 17 DECEMBER 
2018 EN DD. 2 JANUARI 2019. 
 
Besluit : Het verslag van de vorige zitting van 17 december 2018 wordt met 13 JA-stemmen (T. 
VLAEMINCK, gemeenteraad-voorzitter, E. LUST, burgemeester, R.VANDENBULCKE, M. 
SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. DECLERCQ  – schepenen, M. 
FOURNIER, L. COPPENS, B. BOGAERT, P. MINGELS, K. VANDECASTEELE, - raadsleden 
en 17 onthoudingen (P. ROOSE,  G. BLANCKE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. 
PLATTEAU, F. VANDAMME,  W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. 
VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. VANTHOURNOUT, K. POOT, L. 
MKRTCHYAN, M.  EECKHOUT-raadsleden) goedgekeurd. 
Het verslag van de vorige zitting van 2 januari 2019 wordt met eenparigheid van stemmen (30/30 
JA-stemmen) goedgekeurd. 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Philippe Mingels 
1. Vraag ivm anders notuleren.  
Anders notuleren. Het kan. 
Ik herinner me dat ik bij het begin van de vorige legislatuur regelmatig tussen ben gekomen met de vraag om de 
verslaggeving van deze vergadering op een andere manier te organiseren. Daar is toen om redenen die mij tot op 
vandaag niet duidelijk zijn, niet op ingegaan. Wat wel duidelijk is, is  dat er gedurende het verdere verloop van de 
legislatuur op ongeveer elke vergadering opmerkingen zijn geformuleerd over bepaalde misvattingen, die in het verslag 
geslopen waren. Dat is slechts één van de redenen waarom ik bij het begin van deze legislatuur opnieuw dezelfde vraag 
stel. Net zoals die vraag toen niet uit de lucht kwam vallen, doet ze dat vandaag evenmin. Onze fractie heeft weet dat 
verschillende gemeenten en steden in onze omgeving hun verslaggeving  op zo’n manier organiseren dat ze praktisch 
foutloos verloopt en dat ze tegelijk bijzonder toegankelijk wordt voor iedereen, die de lokale politiek wenst te volgen. Dat 
is ook een grote troef in het kader van de openbaarheid van bestuur. Burgers worden in de mogelijkheid gebracht om 
elke uitspraak die hier valt; elke discussie die hier wordt gevoerd; elke beslissing die hier wordt genomen te volgen alsof 
ze er zelf bij waren. Dergelijke systemen laten eigenlijk toe om de inbreng van iedereen die hier zit aan een degelijke 
evaluatie te onderwerpen. Dat is dan weer goed voor de democratie   Mijn vraag aan u is of deze coalitie bereid is om in 
deze legislatuur de notulering van de gemeenteraad en het OCMW op een hedendaagse manier te organiseren, zoals 
dat bv in onze buurgemeente Wevelgem, maar evengoed in veel andere gemeenten en steden gebeurt? 

De Voorzitter meldt dat in de loop van de volgende week een voorstel van huishoudelijk reglement aan de 
raadsleden bezorgd zal worden. Ons Team 8930 staat voor een open en transparant bestuur en gelooft sterk in 
actieve burgerparticipatie.  Wij staan dus open voor alle voorstellen die de gemeenteraad zo toegankelijk mogelijk 
kunnen maken voor elke Menenaar. We stellen eveneens vast dat verschillende  gemeenten hieromtrent al 
initiatief hebben genomen. Concreet willen we de mogelijkheid tot het live opnemen en/of het rechtstreeks filmen 
van het publieke debat in de gemeenteraad bekijken. Mocht dit praktisch en financieel haalbaar zijn, dan willen we 
dit realiseren. 
Raadslid Mingels is blij met dit antwoord en hier moeten we ons niet overhaasten. In het kader van de 
invoering van het huishoudelijk reglement kan hier nog wat aangepast worden. Nu is er wel een opening om dit 
te doen.   

2. Vraag ivm de toekomst van de Vaubanzaal. 
De toekomst van de Vaubanzaal?  
De gemeenteraad van mei 2018 heeft met 26 stemmen vóór en twee tegen de beslissing genomen om een studie te 



bekostigen ifv de opwaardering van de Vaubanzaal. Die opwaardering moest volgens de toenmalige schepen van 
patrimonium ervoor zorgen dat de volleybalclub, die op een zeer hoog niveau speelt en tot op heden een visitekaartje 
vormt voor de stad, ook in de toekomst als visitekaartje voor de stad mag blijven dienen. De opdracht werd geraamd op 
€ 120.000,00 excl. btw of € 145.200,00 incl. 21% btw en - zoals uit het verslag van die discussie mag blijken – over de 
grenzen van meerderheid en oppositie - vrij algemeen gedragen en goedgekeurd. Intussen is er blijkbaar veel veranderd 
in Menen. Uit vrij recente uitspraken van voormalige schepen van Sport en huidig burgemeester Eddy Lust moeten wij 
opmaken dat de plannen voor het vernieuwen van de Vaubanzaal worden geschrapt als de huidige onzekerheid rond de 
club blijft. Wij willen in dit verband weten of die goedgekeurde studie intussen al enig resultaat heeft opgeleverd? Of er 
een beeld kan geschetst worden van die eventuele resultaten? Ik wil ook weten hoe de contacten met de volleybalclub 
intussen verlopen en of de houding van het stadsbestuur in deze kwestie goed is weergegeven in de diverse artikels, die 
hierover zijn recent zijn verschenen. Indien dat het geval wil ik graag weten welk besluit daaromtrent zou zijn genomen? 
Indien er nog geen besluit zou zijn genomen, wens ik te vernemen binnen welke termijn deze vergadering een besluit van 
het stadsbestuur mag verwachten? 

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat hij over de studie van de vernieuwing van de Vaubanzaal heel kort 
kan zijn. De architect is aangesteld en het dossier zit momenteel in de ontwerpfase. De opdracht omvat de 
renovatie van de kleedkamers, de inkomhal, de volleybalzaal, de cafetaria, de VIP ruimte en de leslokalen. Ook 
de renovatie van het achterste gedeelte van het gebouw wordt meegenomen in de bespreking van de plannen. 
Op zijn minst zal de zaal grondig worden opgefrist. 
Als stad hebben wij contact en voeren wij ook gesprekken met volleybalclub Parky. Op vandaag hebben wij geen 
concrete afspraken gemaakt, maar blijven we het dossier nauwgezet opvolgen. De effectieve uitvoering van alle 
geplande werken in de zaal zal afhangen van het competitieniveau waarop volleybalclub Parky het komend seizoen 
zal spelen. Raadslid Mingels vindt dit op vandaag nog geen sluitend antwoord. Schepen Vandenbulcke hoopt 
binnen de kortste keren te kunnen melden welke aanpassingen er binnen de zaal kunnen worden uitgevoerd en 
wat er niet zal kunnen worden uitgevoerd.  
 
3. Vraag ivm de toekomst van ons (handels)centrum. 
De toekomst van ons (handels)centrum?  
Op 19 januari vond ik – zoals iedereen hier aanwezig – een mail van UNIZO Menen/Lauwe/Rekkem in mijn mailbox. 
De mail was een reactie op de boodschap die eerder op 12 januari 2019 in een krantenartikel is verschenen mbt de 
leegloop van centrum Menen. UNIZO Menen gaf in haar reactie duidelijk aan dat ze in de voorbije legislatuur  aan 
toenmalig schepen van economie en huidig burgemeester Eddy Lust aangedrongen heeft op een leegstandsplan. Dat dat 
er niet is gekomen, laat hen intussen vrezen voor het ergste. UNIZO kan zich blijkbaar ook helemaal niet vinden in de 
uitspraak dat er wat het terugdringen van de leegstand op vandaag nog geen beleidsvisie is en dat dit stadsbestuur 
zichzelf blijkbaar tot 2025 de tijd geeft om het tij alsnog te keren.  

Ik ben ervan overtuigd dat niet enkel UNIZO begaan is met de leegloop van onze centrumstraten. Ik hoef u niet uit te 
leggen dat het verlies van verschillende handelszaken in het centrum van Menen een belangrijke negatieve impact 
genereert op het comfort van heel veel bewoners van dat centrum. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij naar die 
mensen die oud zijn, moeilijk te been zijn en niet over eigen vervoer beschikken. Ze worden nu gedwongen om elders 
hun dagelijkse kleine inkopen te doen en dat kan toch niet de bedoeling zijn. 
Hoewel wij, als groene fractie, niet geneigd zijn om elk mogelijk idee van UNIZO ter verbetering van de huidige situatie in 
het centrum zomaar te ondersteunen, delen we zeker de bezorgdheid over de huidige toestand en we geven graag mee 
dat we toch wel  geschrokken zijn van het feit dat een zetelend burgemeester aangeeft dat er in Menen eigenlijk geen 
beleidsvisie is inzake leegstand. Het moet duidelijk zijn dat indien het stadsbestuur op dezelfde manier blijft hangen zoals 
ze dat dus in de voorbije legislatuur heeft gedaan, er in 2025 nog weinig tij zal overblijven om te keren. Er moet tegelijk 
snel en doordacht gehandeld worden. Dat bent u ook aan uw kiezers verplicht. Daarom deze vraag. Wanneer mogen 



UNIZO, de bewoners van het centrum en… de leden van deze gemeenteraad, van deze meerderheid hierover een 
beleidsvisie verwachten? 
 
Schepen Breye geeft vooreerst mee dat op de mail van Unizo van 19 januari jongstleden bijna onmiddellijk een 
antwoord werd verstuurd. Op de Unizo Nieuwjaarsontmoeting van 12 februari aanstaande zullen wij onze plannen 
voor het stadscentrum nader toelichten. Wat de toekomst van ons handelscentrum betreft, zijn we het er roerend 
over eens dat Menen alle baat heeft bij een bloeiende en aantrekkelijke kern. Daarom nemen wij de problematiek 
van de leegstand in het centrum zeer ernstig en zullen wij ook alles in het werk stellen om die terug te dringen. 
Tegelijkertijd laten wij ons niet opjagen, maar willen we ons huiswerk zo grondig mogelijk doen. Verantwoord 
besturen vraagt niet om overhaaste beslissingen, maar vergt de nodige tijd én voorbereiding. 
Die tijd en voorbereiding nemen wij om in dialoog te treden met de Menenaars en onze eigen stedelijke 
administratie. Enkel op die manier komen we tot een sterk en breed gedragen beleid in het belang van elke 
Menenaar. Kortom, samen maken we écht de stad! 
Tegen april 2019 zullen wij naar buiten komen met een duidelijk, concreet en evenwichtig plan voor Menen. Dit 
plan willen wij ook officieel voorstellen aan de Menenaar tijdens een publiek moment op de Grote Markt aan het 
stadhuis.  
Raadslid Mingels vindt dat het niet vaak gebeurt dat de gemeenteraad de primeur krijgt. Vroeger stond de 
gemeenteraad op de tweede of de derde rij en had de pers dit reeds gepubliceerd. Hij doet geen uitspraak over 
de actiepunten en dit zou voor hem inspiratie kunnen opleveren voor nieuwe vragen. Hij hoopt ook niet dat het 
blijft bij promoten en hij hoopt dat er ook verandering komt in de straten, want heel wat bewoners in het centrum 
beschikken niet over een voertuig. Dus is hij bezorgd naar de bevolking en de mobiliteit toe. Want er zijn nog 
weinig excuses om buiten Menen boodschappen te doen. Schepen Breye neemt de bezorgdheden van het 
raadslid mee en stelt dat ze het onderste uit de kan wil halen. Raadslid Mingels zal echter regelmatig ook 
aansturen op een evaluatie.    
 
4. Vraag ivm een nieuw jeugdhuis in Menen. 
Een nieuw jeugdhuis in Menen. 
 Een aantal jongeren in Menen hebben besloten om de handen in elkaar te slaan en opnieuw een jeugdhuis op te 
richten. ’t Kordon. Enerzijds was het gebrek én de nood aan een jeugdhuis in de deelgemeente Menen een thema in de 
verkiezingen, waar Groen Menen een duidelijke visie voor naar voren heeft geschoven. Anderzijds is onze fractie blij dat 
jongeren niet bij de pakken blijven zitten en initiatief en vastberadenheid tonen en dat opnieuw doen door werk te 
maken van de oprichting van een jeugdhuis. We hopen dat het stadsbestuur deze keer bereid is om in te zetten op 
goede ondersteuning.  
‘t Kordon is nu – als we het goed begrepen hebben - in POP-UP-fase. Dat wijst op het zeer tijdelijk karakter wat locatie 
betreft. Onze vraag is in welke mate het stadsbestuur voorbereid is op het moment dat die pop-upfase afloopt en de 
jongeren een stap verder willen zetten? Een jeugdhuis staat of valt immers met infrastructuur en te lange onzekerheid op 
dat vlak kan ervoor zorgen dat het initiatief doodbloedt. 
Hoe ziet het stadsbestuur de inhoudelijke ondersteuning van de jongeren? Is dit deel van het takenpakket van de 
jeugddienst? Heeft de dienst daar met haar huidige bezetting voldoende tijd voor? Wordt er een koepelorganisatie 
ingeschakeld om die opstartfase en het jeugdhuis in de toekomst te begeleiden? 
 
De Burgemeester antwoordt dat het al langer duidelijk is dat onze jeugdverenigingen nood hebben aan 
hedendaagse en degelijke infrastructuur om hun ding te kunnen doen. Wij juichen het initiatief van ’t Kordon 
alvast toe en willen dit zeker ondersteunen. De jeugddienst ving signalen op van een gemotiveerde groep jongeren 
en ging samen met deze jongeren aan tafel zitten.  Het pop-upconcept van 6 maanden is gegroeid uit de jongeren. 
Ze wilden liever kleinschalig beginnen en de mogelijkheid hebben om uit te groeien, dan onmiddellijk teveel hooi 
op hun vork te nemen en riskeren om af te haken. Het is de bedoeling dit na die 6 maanden verder te zetten met 
een definitief karakter, met uitbreiding van openingsuren. Samen met de jongeren, de jeugddienst en het 
stadsbestuur werden verschillende panden onderzocht, maar gezien de krappe deadline werd nog geen geschikt 



pand gevonden. Van daaruit reikten wij de tijdelijke oplossing aan van Park Ter Walle. Ondertussen zoeken we 
nog verder naar een geschikte locatie waar de jongeren hun eigen stek van kunnen maken. 
De jongeren worden ondersteund door een jeugddienstmedewerker, net zoals jeugdhuis ’t Schipke. Dit is 
onderdeel van het takenpakket. De koepelorganisatie ‘Formaat’ kwam reeds langs voor een gesprek met de 
jongeren. JOC ’t Kordon is ondertussen ook aangesloten bij de koepelorganisatie en kan dus beroep doen op de 
ondersteuning en informatie ervan. 
Raadslid Mingels bedankt voor het antwoord dat hij gekregen heeft. Hij is blij dat er van bij het eerste 
moment een beroep wordt gedaan op een koepelorganisatie om dit te ondersteunen en om de jongeren kansen 
te geven. De Burgemeester antwoordt dat dit het voorstel is van de jongeren om dit na 6 maanden te 
evalueren. Mochten ze moeten huren, dan zullen ze zich wellicht vergalopperen en op deze site kunnen 120 
fietsen op een veilige manier geparkeerd worden. Zo geven we onszelf de tijd om te kijken welke gebouwen er 
te beschikking staan in de stad. Raadslid Mingels besluit dus dat er gewacht wordt tot na 6 maanden om te 
komen tot een zelfevaluatie.   
 
Mondelinge vraag van raadslid Sylvianne Scherpereel 
5. Vraag ivm welke stappen er zal ondernomen worden om de leegstand op korte en/of lange termijn 
aan te pakken in Menen.  
 
In het Nieuwsblad van 12 januari konden we allemaal lezen dat de Panos op 1 maart  de deuren sluit. Dit sloeg, bij mij 
althans, in als een bom. Een winkel; die toch dagelijks het nodige  volk over de vloer krijgt, beslist ermee te stoppen.  
We hebben kunnen zien dat het pand terug verhuurd wordt.  Ik heb horen zeggen dat het opnieuw een broodjeszaak 
wordt maar het is toch wel treffend dat een grote winkelketen als Panos ook zijn deuren hier sluit als je toch wel weet 
dat ze veel volk over de vloer krijgt.   
Het baart me echt zorgen hoe de Rijselstraat erbij ligt, het trekt niet meer aan om bijvoorbeeld als een Panos hun 
huurcontract nog te verlengen. 
In het bewuste artikel van HNB komt de burgemeester ook aan het woord, met toch volgens mij een opmerkelijke 
uitspraak: “We hebben nog tot 2025 om het tijd te keren.”.  Laat me toe te stellen dat dit toch een iets merkwaardige 
uitspraak is voor iemand die al 6 jaar schepen van Middenstand was.  
Ook Unizo trekt aan de alarmbel! Er is geen tijd tot 2025, of anders gezegd totdat de Leiewerken 
gerealiseerd zijn.   

“In het Nieuwsblad editie van zaterdag 12 januari (zie artikel in bijlage) wordt de leegloop van centrum Menen, 
en vooral de Rijselstraat, aangekaart. UNIZO Menen kan de krant enkel bijtreden en vroeg reeds de vorige legislatuur 
aan toenmalig schepen van economie Eddy Lust (huidig burgemeester) om met een leegstandsplan op de proppen te 
komen. Dat bleef uit, waardoor UNIZO vreest dat de komende periode geen kentering zal komen voor centrum Menen.” 

“UNIZO hoopt dat het bestuursakkoord binnen de coalitie 8930 zo vlug mogelijk wordt uitgewerkt zodat met 
de moedige beleidskeuzes en het reserveren van de nodige budgetten van start kan worden gegaan. Wij hebben immers 
geen tijd meer te verliezen.” 

“Verder stelt UNIZO voor om de noodzakelijke herinrichting van het centrum (het masterplan), waarvoor er 
reeds plannen ontwikkeld zijn, nu reeds aan te pakken en los te koppelen van het dossier van de verbreding van de Leie. 
De timing van deze werken is immers een zodanige onbekende dat er (te) veel tijd verloren dreigt te gaan. Hierbij dient 
absoluut worden geïnvesteerd in kwaliteitsvolle handel en horeca op de markt als belangrijke aantrekkingspool. Dit kan 
worden uitgewerkt in een doorgedreven handels- & horecaplan op maat van stad Menen.” 

Mijn vraag: welke stappen zal u ondernemen om de leegstand op korte en/of lange termijn aan te 
pakken in Menen?  
 
Schepen Breye wenst bij wijze van inleiding even kort in te pikken op het zogenaamde ‘plotse’ vertrek van de 
Panos uit Menen. Voor alle duidelijkheid: voor de huurhernieuwing van handelspanden bestaan er strikte 



termijnen. In het geval van de Panos betekent dit dat de opzeg van het huurcontract een beslissing is die minstens 
18 maanden geleden werd genomen. Kortom, het vertrek van de Panos komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
De start van een nieuw jaar én een nieuwe legislatuur is bij uitstek de gelegenheid om een nieuwe én positieve 
start te nemen. Ons Team 8930 ziet het zeker zitten en gaat voluit voor een frisse en nieuwe wind in onze mooie 
grensstad! Hopelijk kunnen wij van een gedreven ondernemersvereniging zoals Unizo ook dezelfde ingesteldheid 
verwachten. Laat ons eerlijk zijn: onze stad heeft tal van uitdagingen, maar bezit ook heel wat troeven en 
onontgonnen potentieel. Wij geven ons zes jaar de tijd om Menen in beweging te zetten en elke Menenaar terug 
fier te laten zijn op zijn stad. Dit betekent in ieder geval niet dat wij tot 2025 zullen wachten om aan de slag te 
gaan. De Leiewerken koppelen wij steevast los van de heropwaardering. Raadslid Scherpereel ziet ook dat we 
reeds 3 maanden ver zijn en dat er nog geen beleidsplan is en zo kunnen we niet weten wat de doelstellingen zijn  
van het nieuwe stadsbestuur.    
 
Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy. 
6. Vraag ivm ontbrekende ambitienota. 
Ontbrekende ambitienota 
Zes jaar terug bij de start van de vorige legislatuur 2013-2018 stelde de toenmalige beleidsploeg vol enthousiasme hun 
ambitienota, een 100-puntenplan voor. Dit beleidsplan werd toen ook op de eerste gemeenteraadszitting van januari 
2013 geagendeerd en voorgelegd ter discussie.  
Met een beleidsplan/nota maakt het stadsbestuur duidelijk welke weg de ploeg wil inslaan de volgende zes jaar, welke 
accenten men wil leggen, waar men wil op inzetten….. 
De inwoners van Menen, Rekkem & Lauwe hebben het recht om te weten waar de huidige coalitie wil op inzetten;  
Vandaag stellen we vast dat ruim 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen geen beleidsnota kan voorgesteld 
worden..  
Als je rekening houdt dat er net voor de gemeenteraadsverkiezingen geen beleidsmaatregelen meer genomen worden, tot 
januari 2019 evenmin gelet op een nieuwe bestuurssamenstelling en de uitvoering van deze nota ook nog enige tijd in 
beslag zal nemen.. dan kan gesteld worden dat er een te lange periode stilstand zal zijn.  
Dat is jammer, zeker voor de inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem.  Zij hadden het anders gewild...   
Vandaar mijn vraag aan u mijnheer de burgemeester, wanneer mogen wij een beleidsnota van uw 
bestuursploeg verwachten ? En kunt u ons ook duiden waarom deze op zich laat wachten ? 

De Burgemeester herhaalt het nogmaals: wij laten ons niet opjagen, maar willen ons huiswerk zo grondig 
mogelijk doen. Achter de schermen zijn wij heel hard aan het werk. In april zal ons Team 8930 aan de Menenaar 
een duidelijk, evenwichtig en concreet beleidsplan voorstellen. Raadslid Maxy verwijst naar de vorige legislatuur 
waar er reeds een beleidsnota naar voren geschoven werd op een gedragen manier. Toen werd er tweewekelijks 
bijeengekomen om hieraan te werken. Ze pleit ook voor burgerparticipatie en daar wordt veel aandacht aan 
besteed om zoveel mogelijk mensen daar bij te betrekken. Voor haar was 14 oktober 2018 het grootste moment 
van burgerparticipatie.    
 
Na afhandeling van de mondelinge vragen, op het einde van het openbare gedeelte van de 
gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om 20.55 uur.   
 
De schorsing wordt opgeheven om het geheime gedeelte van de gemeenteraadszitting te openen 
om 21.30 uur. 
 
GEHEIME ZITTING 
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AANDUIDING ALGEMEEN DIRECTEUR. 



 
 
DAGORDEPUNT 10. GOEDKEUREN FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROCEDURE VAN 
AANDUIDING FINANCIEEL DIRECTEUR. 
 
DAGORDEPUNT 11. AGB MENEN. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
 
DAGORDEPUNT 12. WVI. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP DONDERDAG 
28.02.2019 OM 18.30 UUR. VERNIEUWEN VAN DE MANDATEN. 
 
DAGORDEPUNT 13. LEIEDAL. VERNIEUWEN VAN DE MANDATEN VOOR DE NIEUWE 
LEGISLATUUR 2019-2024. 
 
DAGORDEPUNT 14. PSILON. VERNIEUWEN VAN DE MANDATEN VOOR DE  NIEUWE 
LEGISLATUUR 2019-2024. 
 
DAGORDEPUNT 15. GASELWEST. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 
25.03.2019. VERNIEUWEN VAN DE MANDATEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024. 
 
DAGORDEPUNT 16. DE WATERGROEP. VERNIEUWEN VAN DE MANDATEN VOOR DE 
LEGISLATUUR 2019-2024. 
 
DAGORDEPUNT 17. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN. VERNIEUWEN VAN DE 
MANDATEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024. 
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De Voorzitter verklaart de zitting van de Raad gesloten om 22.40 uur. 
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