
DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD  27 FEBRUARI 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 (aanwezig vanaf de geheime zitting), 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 19 februari 2019,  vergadert de Gemeenteraad op bovenvermelde dag en uur. 
 
De gemeenteraadsvoorzitter verklaart de zitting open om 19.03 uur. 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
Gedurende de zitting kunnen er opmerkingen gemaakt worden over het verslag van de vorige 
zitting. 
 
DAGORDEPUNT 1. MIROM. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 28.02.2019. 
AKTENAME. 
 
Overeenkomstig de artikelen 30-38 van de statuten van MIROM worden wij uitgenodigd tot de buitengewone 
algemene vergadering van donderdag 28 februari 2019 om 18.00 uur. 
Agenda: 

1) Benoeming van bestuurders 
2) Aanstelling bestuurders met raadgevende stem – kennisname 
3) Varia 

In GR dd. 30.01.2019 werden volgende personen aangeduid: 
- Voor alle algemene vergaderingen: Patrick Roose en als plaatsvervanger Mieke Syssauw 
- Voordracht voor de raad van bestuur: Stan Roose, Renaat Vandenbulcke en Oceân Vanderhispallie 
- Voordracht raad van bestuur met raadgevende stem uit de oppositie: Willy Ugille voor de periode 

2019-2021 en Philippe Mingels voor de periode 2023-2025 
 
Besluit : Akte wordt genomen van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering 
van MIROM op 28 februari 2019 om 18.00 uur en de agenda wordt goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen (30/30 JA-stemmen).   
 
ENIG ARTIKEL : 
De Gemeenteraad neemt akte van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering dd. 28.02.2019 
om 18.00 uur in de zetel van de vereniging, Industrielaan 30, 8930 Menen. 
 
 
 
 
 



 
DAGORDEPUNT 2. PSILON. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 26.03.2019. 
AKTENAME. 
 
Conform het DLB en de statuten van Psilon moeten vóór eind maart 2019 de bestuursorganen van Psilon 
vernieuwd worden. 
De benoeming van de nieuwe bestuurders zal gebeuren op een buitengewone algemene vergadering die plaats 
vindt op dinsdag 26 maart 2019 om 18.00 uur in de Conferentiezaal van het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 
2. 
Agenda: 

1) Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders 
2) Aanduiding effectieve bestuurders 
3) Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem 

In GR dd. 30.01.2019 werden volgende personen aangeduid: 
- Voor alle algemene vergaderingen van Psilon: Griet Vanryckegem en als plaatsvervanger Virginie Breye 
- Voordracht voor de raad van bestuur: Mieke Syssauw. 

 
Besluit : Akte wordt genomen van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering 
van PSILON op 26 maart 2019 om 18.00 uur en de agenda wordt goedgekeurd met eenparigheid 
van stemmen (30/30 JA-stemmen).   
 
ENIG ARTIKEL : 
De Gemeenteraad neemt akte van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 
26 maart 2019 om 18.00 uur. 
 
DAGORDEPUNT 3. LEIEDAL. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 28.03.2019. 
AKTENAME. 
 
Art. 445 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat 
van gemeenteraadsverkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een 
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan. 
Voor Leiedal zal de benoeming van de nieuwe bestuurders gebeuren op de buitengewone algemene vergadering  
van 28 maart 2019 die om 18.00 uur doorgaat in de kantoren van Leiedal, Pres. Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. 
In GR dd. 30.01.2019 werden aangeduid: 
- voor alle algemene vergaderingen: Renaat Vandenbulcke en als plaatsvervanger Patrick Roose. 
- Voordracht voor de raad van bestuur: Tom Vlaeminck. 
 
Besluit : Akte wordt genomen van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering 
van Leiedal op 28 maart 2019 om 18.00 uur en de agenda wordt goedgekeurd met eenparigheid 
van stemmen (30/30 JA-stemmen).   
 
ENIG ARTIKEL : 
De gemeenteraad neemt akte van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 28 
maart 2019 om 18.00 uur. 
 
 
 



DAGORDEPUNT 4. SLOPING JEUGDLOKAAL SITE ZUIDSTRAAT IN UITVOERING 
DRINGEND SLOPINGSBEVEL BURGEMEESTER. KENNISGEVING GUNNING 
HOOGDRINGENDHEID BIJ TOEPASSING ART. 157 GEMEENTEDECREET. 
 
Raadslid Maxy is tevreden dat dit gebouw wordt gesloopt en dit was een doorn in het oog en was ook niet 
meer verzekerbaar. De jeugdorganisatie die er aanwezig was, had ook geen sanitair meer. Het is goed dat dit 
wordt gesloopt om deze site een andere bestemming te geven. Ze vraagt zich af in hoeverre de buurt werd 
verwittigd zoals dit wel gebeurd is met de aanleg van de rioleringen op de Nieuwe Tuinwijk. Raadslid Poot 
vindt het spijtig dat dit gebouw zich in een slechte staat bevond en er was niet alleen vandalisme maar ook 
verwaarlozing. Ze vindt het van de stad nogal gemakkelijk om dit gebouw te laten verwaarlozen. Ze refereert 
naar een ander gebouw waar er wel werd beslist om dit te laten staan. Ze vindt dat deze ruimte niet mag 
worden opgeofferd voor gebouwen. Ze kiest voor deze plek op de Barakken omdat er geen alternatieven zijn 
voor groen. Er is nood aan open ruimte waar mensen kunnen samenkomen en samenwerken. De samenleving is 
er één waar elkaar in het groen ontmoeten mensen gelukkig maakt. Ze noemt het een bos aan zee met 
gelukkige burgers. Dit is ook nodig en door de brand werd er aan de stad 900.000 Euro uitbetaald, zoniet zou 
dit getuigen van geldgewin. Ze vraagt ook wat er zal gebeuren met de jeugd. Raadslid Vandenbulcke merkt 
op dat iedereen akkoord is dat dit gebouw afgebroken moest worden. Het is ook duidelijk dat de Zuidstraat er 
tijdelijk was voor de jeugd en dat ondertussen Park ter Walle gerealiseerd werd. Specifiek wordt er voor de 
jeugd een pand voorzien langs de Leie. Hij gaat er ook van uit dat de bewoners verwittigd werden maar in dit 
dossier was er geen veiligheidsaspect voor de buurt. Hij zal verder geen uitspraken doen rond de bestemming 
omdat dit nog binnen het Team 8930 besproken moet worden. Raadslid Poot weet ook wel dat er door de 
Leiewerken er geen bijkomend groen bijkomt. Raadslid Maxy heeft gehoord dat ervan uitgegaan werd dat de 
buurt verwittigd werd, maar ze heeft vernomen dat dit niet gebeurd is. Als er bij de Leiepanden wordt gezocht 
naar een tijdelijk onderkomen voor de jeugd, dan is dit ook maar tijdelijk. Dan zal de jeugd terugkomen en 
zullen ze opnieuw op zoek moeten gaan naar een nieuw onderkomen. Schepen Vandenbulcke meldt dat het 
pand aan de Noordkaai niet direct gesloopt zal worden.            
   
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 157, betreffende dwingende en onvoorziene 
omstandigheden; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° b (dwingende 
spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid onvoorzienbaar waren); 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
Overwegende dat er dwingende spoed is, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden, namelijk 
Hoogdringendheid zoals uitgedrukt in het bevel tot dringende sloping van de Burgemeester dd. 13 november 
2018 en zoals ter kennis genomen door het College van Burgemeester en Schepenen zitting dd. 26 november 
2018 ; 



Gelet op het Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen zitting dd. 17 december 2018 tot 
vaststelling van de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden inclusief de raming van de sloopopdracht op 
een bedrag van € 50.000 exclusief BTW te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking bij toepassing artikel 157 Gemeentedecreet; 
Gelet op het Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen zitting 23 januari 2019/104 tot gunning 
van de opdracht aan Lavagro Lavert B.V.B.A. Triloystraat 43 8930 Menen voor het bedrag van € 29.600,00 
exlcusief BTW 21% ; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is bij de eerstkomende budgetwijziging dienstjaar 
2019;  
 
Besluit : Kennis wordt genomen van dit gunningsbesluit en er wordt goedkeuring verleend aan 
het verzoek tot het voorzien van de middelen bij de eerstvolgende budgetwijziging dienstjaar 
2019 met 30/30 JA-stemmen. 
 
ARTIKEL 1: 
Het Besluit van  het Colleg van Burgemeester en Schepenen tot gunning van de opdracht “Sloping jeugdlokaal 
terreinen Zuidstraat 7-9”zoals in dossier gevoegd en toegelicht, wordt door de Raad bij toepassing van artikel 
157 Gemeentedecraat geakteerd.  
 
ARTIKEL 2: 
De financiële middelen nodig voor de uitvoering van deze opdracht bij hoogdringendheid in overeenstemming 
met het dringend slopingsbevel van de burgemeester dd .13 november 2018 en de overeenstemmende 
kennisname daarvan door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26 november 2018, zullen bij 
toepassing van artikel 157 Gemeentedecreet worden voorzien bij de eerstvolgende wijzgiging van het stedelijk 
budget voor het dienstjaar 2019. 
 
DAGORDEPUNT 5. VERNIEUWING DAK DOUANEGEBOUW LAR. VASTSTELLING VAN DE 
WIJZE VAN GUNNEN EN DE GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Raadslid Vandamme heeft ooit dat dak bezocht en dit dak bevindt zich in een zeer slechte staat. Hij gaat 
ervan uit dat het budget verhoogd zal moeten worden. Schepen Vandenbulcke hoopt dan ook op een 
goedkope dakwerker.    
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 



Overwegende dat in het kader van de opdracht “Dakrenovatie Douane LAR magazijn en kantoren” een bestek 
met nr. 2019/797-sg-phv werd opgesteld door de Technische Dienst Stad Menen i.s.m. architect Ignace 
Gheysens uit Lauwe; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 284.877,56 excl. btw of € 344.701,85 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
2210007/005000-AlgFin-Douane; 
 
Besluit : Vastgesteld met 27 JA-stemmen en 3 onthoudingen (raadsleden D. DE WIEST, E. 
VANDENDRIESSCHE en M. EECKHOUT). 
 
ARTIKEL 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/797-sg-phv en de raming voor de opdracht 
“Dakrenovatie Douane LAR magazijn en kantoren”, opgesteld door de Technische Dienst Stad Menen. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 284.877,56 excl. btw of € 344.701,85 incl. 
21% btw. 
 
ARTIKEL 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
ARTIKEL 3: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
DAGORDEPUNT 6. INRICHTING KANTOORRUIMTES DOUANEGEBOUW TOT 
BUSINESSCENTER OP DE LAR. EFRO PROJECT 1051. VASTSTELLING WIJZE VAN 
GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Raadslid Vandendriessche vraagt wat er met de kantoren zal gebeuren en hij wenst te weten of er ook iets 
voorzien is voor truckchauffeurs voor het toiletbezoek. Hij heeft gezien dat er aan zijkant toiletten voorzien 
zouden worden. Schepen Vandenbulcke deelt mee dat dit de bedoeling zou zijn. Naast het businesscenter 
komt er ook een facility-center waar de mogelijkheid geboden zal worden om te eten en zich te wassen en dit 
zal op een volgende gemeenteraad nog aan bod komen. Raadslid Vandendriessche is tevreden om dit te 
horen als gewezen trucker. De Burgemeester vult aan dat hij als voorzitter van de BITLAR zich steeds 
ingezet heeft om daar een sanitair blok te zetten zodat de truckers op een menswaardige manier zich konden 
douchen of naar het toilet konden gaan. De kantoren zullen ook gelinkt worden aan starters en er wordt ook 
een vergaderruimte voorzien voor de BITLAR.          
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 



Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Inrichting LAR Businesscenter ” een bestek met nr. 2019/798-
sg-phv werd opgesteld door de Technische Dienst Stad Menen; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (LAR  Businesscenter interieurinrichting inclusief elektriciteit), raming: € 237.721,86  excl. btw of 
€ 287.643,45 incl. 21% btw; 
* Perceel 2 (LAR Businesscenter HVAC-Sanitair), raming: € 47.032,90 excl. btw of € 56.909,81 incl. 21% btw; 
* Perceel 3 (LAR Businesscenter Lift), raming: € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 309.754,76 excl. btw of 
€ 374.803.205,26 incl. 21% btw zonder het vierde perceel m.b.t. de aanschaf los meubilair en voorzieningen 
telecom en internet; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
2210007/051000-OB-LWO-LAR voor een budget van € 233.000; 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging mogelijk na 
aanbesteding; 
 
Besluit : Vastgesteld met 30/30 JA-stemmen. 
 
ARTIKEL 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/798-sg-phv en de raming voor de opdracht 
“Inrichting LAR Businesscenter ”, opgesteld door de Technische Dienst Stad Menen. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 309.754,76 excl. btw of € 374.803,15 incl. 21% btw. 
 
ARTIKEL 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure voor alle percelen. 
 
ARTIKEL 3: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
 
DAGORDEPUNT 7. VERNIEUWING STOOKPLAATS S.A.B.K. BRUGGESTRAAT TE MENEN. 
VASTSTELLING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Raadslid Vandamme wenst vooreerst te stellen dat dit gebouw niet volledig geïsoleerd is. Schepen 
Vandenbulcke weet ook wel dat er veel nog niet in orde is en dat er nog veel dossiers komende zijn. Deze 
stookketel moet echter dringend vervangen worden. Raadslid Vandamme stelt dat isoleren nog steeds de 
beste oplossing is. Raadslid Bogaert is blij dat er nu subsidies komen, want de academies werden steeds 
onderaan het pak gelegd en toen konden er geen subsidies bekomen worden. Schepen Vandenbulcke weet 
ook wel dat indertijd de GBS Barthel het dossiernummer van de muziekacademie heeft kunnen overnemen.     
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 



Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stookplaatsrenovatie SABK” een bestek met nr. 2019/800-sg-
phv werd opgesteld door de Technische Dienst Stad Menen; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.768,02 excl. btw of € 97.729,30 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat voor deze investering een toelage wordt bekomen vanwege Agion Vlaams Klimaatfonds 
principieel vastgesteld op het bedrag van € 38.181,31; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
2300000/082010-OB-LWO-SABK; 
 
Besluit : Vastgesteld met 30/30 JA-stemmen. 
 
ARTIKEL 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/800-sg-phv en de raming voor de opdracht 
“Stookplaatsrenovatie SABK”, opgesteld door de Technische Dienst Stad Menen. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 80.768,02 excl. btw of € 97.729,30 incl. 21% btw. 
 
ARTIKEL 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
DAGORDEPUNT 8. HERSAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE 
ORDENING. 
 
Raadslid Mingels wenst als algemene opmerking mee te geven dat de klemtoon op het economische ligt. 
Vandaag de dag moeten we verder kunnen gaan gezien de beperkte open ruimte die ons nog rest. Er wordt nu 
vanuit die optiek vooral gewerkt in Menen met RUP’s om Menen vol te bouwen met een beperkte visie op de 
natuur. Schepen Syssauw ziet de Gecoro als een wettelijk orgaan waarbij er in de vorige legislatuur aan de 
samenstelling gesleuteld werd. De dossiers die aan bod kwamen, gingen ook over de sloop van gebouwen en 
het plaatsen van een nieuw gebouw, zoals het dossier van de Paulientjes. De dossiers zijn ruimtelijk gelinkt en 
kunnen betrekking hebben op projecten in woongebied. Het kan aangewezen zijn om open ruimte te voorzien  
in de stad, maar men kan geen rechten van eigenaars verwerpen. Er zijn ook vertegenwoordigers van de 
natuurverenigingen en van de landbouwers. Iedereen kan zijn inbreng doen en de  politieke partijen kunnen een 



waarnemer afvaardigen. Raadslid Mingels vindt deze uitleg opmerkelijk als hij kijkt hoe Menen wordt 
volgebouwd. De Gecoro draagt niet bij tot de betonstop, maar draagt integendeel bij tot de versnelling van het 
bouwen. Schepen Syssauw vraagt naar een voorbeeld. Raadslid Mingels verwijst naar het dossier van de 
Hagewinde waar de focus niet lag op de vrijwaring van de open ruimte. Er zijn daarentegen heel interessante 
inbreidingsprojecten. Hij kijkt naar plaatsen waar we de realisaties kunnen doen, waar we winst kunnen doen bij 
het versterken van de stadsrand. We zijn er nog nooit in geslaagd om de aantasting van de stadsrand te stoppen. 
De Gecoro zou moeten gelden als een zwaargewicht voor het vrijwaren van de open ruimte profileren. 
Schepen Syssauw vindt dat open ruimte met de bestemming woongebied maar kan als hiervoor de prijs 
wordt betaald en dit kan door een bestemmingswijziging waaraan een serieus prijskaartje dan vasthangt. 
Raadslid Mingels zal in de toekomst dergelijke dossiers vanuit dit standpunt bekijken.    
 
De oprichting gebeurt volgens de Vlaamse Codex afdeling 3 art 1.3.3 m.b.t. de samenstelling, organisatie, 
werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de 
werkwijze van de provinciale[ , intergemeentelijke (verv. BVR 7 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2019)] en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; 
De hersamenstelling van de adviesraad voor ruimtelijke ordening wordt opgericht op het niveau van de 
gemeente, nl. gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO); 
Gelet op de opdrachten van de GECORO: 
De commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau 
van de gemeente. Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. 

 De commissie speelt in de eerste plaats een rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

 In alle geval wordt door de commissie advies gegeven aan de gemeenteraad voorafgaandelijk aan de 
voorlopige vaststelling van dergelijk plan. 

 Zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het 
ontwerp. 

 Zij geeft een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad die het plan definitief vaststelt op basis van al die 
gegevens. 

 Zij speelt een rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 Zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het 

ontwerp. 
 Zij geeft een gemotiveerd advies aan die gemeenteraad die het plan definitief vaststelt op basis van al die 

gegevens. 
 De commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordeningen. 
 Zij geeft tevens advies aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk jaarprogramma 

inzake ruimtelijke ordening. 
 De commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden over alle vraagstukken van ruimtelijke 

ordening in de gemeente. 
 Zij kan op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid adviseren, opmerkingen maken 

en voorstellen doen. 
Naast de opdrachten ingevolge het decreet kan deze commissie advies, opmerkingen, voorstellen doen over alle 
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening en dit op eigen initiatief of op 
verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad. 
Gelet op de samenstelling van de commissie: 
Deze GECORO zal voor de Stad Menen  bestaan uit minimaal 13 en maximaal 17 leden (gemeente van > 
30000 inwoners) (voorzitter inbegrepen). 



-waarvan ¼ (waaronder de voorzitter) zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening 
-de overige leden zijn de vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen 
binnen de gemeente; 
 

-merk op:  1) Ieder lid heeft een plaatsvervanger (met uitzondering van de voorzitter). 
2) Leden van de Gemeenteraad of het Schepencollege kunnen geen lid zijn van de 
adviescommissie. De commissie nodigt wel voor elke vergadering een vertegenwoordiger uit 
van elke politieke fractie in de gemeenteraad. Zij kunnen toelichtingen bijwonen en deelnemen 
aan een eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies 
van de commissie en de stemming erover niet bijwonen. 
 
De regeling inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld in artikel 
304 §3 van het Decreet lokaal bestuur, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

 
Er dienen minstens vijf maatschappelijke geledingen opgeroepen te worden om één of meerdere 
vertegenwoordigers voor te dragen als lid voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 
 De volgende maatschappelijke geledingen dienen als onderling verschillende te worden beschouwd: 
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen ; 
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers en 

zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers ; 
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars ; 
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers ; 
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers. 
Overwegende dat het tevens aangewezen is een vertegenwoordiger van de sociale bouwmaatschappij , een 
vertegenwoordiger van de Kamer voor Notarissen, een vertegenwoordiger van de landmeter-experten te laten 
zetelen in de GECORO; 
 
Besluit : Goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 
 
ARTIKEL 1: 
De hersamenstelling van de Gecoro als volgt goed te keuren: 
Stemgerechtigde leden: 17 leden + 16 plaatsvervangers waarvan: 
- Deskundigen: 5, voorzitter inbegrepen + plaatsvervangers (4) 
- Maatschappelijke geledingen (12) + plaatsvervangers (12): 
- vertegenwoordiger van de milieuvereniging (1) + plaatsvervangers 
- vertegenwoordiger van de landbouw (2) + plaatsvervangers 
- vertegenwoordiger van de handelaars en/of zelfstandigen (2) + plaatsvervangers 
- vertegenwoordiger van de sociale bouwmaatschappij (1) + plaatsvervangers 
- vertegenwoordiger van de werkgevers/industrie (2) + plaatsvervangers 
- vertegenwoordiger van de werknemers (3) + plaatsvervangers 
- vertegenwoordiger van de Kamer van Notarissen (1) + plaatsvervanger 
 
Niet-stemgerechtigde leden: 
- Vaste secretaris van de GECORO 
- Burgemeester Stad Menen 
- Schepen van Vergunningen, Ruimtelijke planning, Project Leiewerken, Landbouw, Juridische zaken en Financiën 
- Algemeen directeur 



- Eén vertegenwoordiger van elke politieke fractie van de gemeenteraad 
- AGB 
- Medewerkers Omgevingsdienst 
- Omgevingsambtenaren 
- Mobiliteitsambtenaar 
- Ambtenaar Huisvesting 
- Vertegenwoordiger Jeugddienst 
 
ARTIKEL 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het uitnodigen van de maatschappelijke geledingen 
om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als effectief en plaatsvervangend lid van de 
gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening. 
 
DAGORDEPUNT 9. CAMERA-ONDERZOEK RIOLERINGEN NIEUWE TUINWIJK MENEN. 
VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Schepen Roose verwijst naar het afsluiten van de overeenkomst met RioPact waarbij opdracht gegeven werd 
aan de Watergroep om deze opdrachten voor de stad uit te voeren waarbij de kostprijs wordt geraamd op 
45.000 € excl. BTW. De grootste kost omvat het ruimen van het slib tijdens deze rioolinspectie. Vermits de 
kostprijs meer dan 30.000 Euro bedraagt, dient de wijze van gunnen aan de gemeenteraad voorgelegd te 
worden. In het kader van deze werken worden de nutsleidingen ook meegenomen zodat dit minder hinder 
oplevert voor de bewoners. Raadslid Ugille weet dat reeds in het verleden camera-onderzoek gevoerd werd 
ter hoogte van de Ijzerstraat en de hoek Eikenlaan-Hogeweg en daar waren de rioleringen aan vervanging toe 
en dient een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden. Hij merkt wel op dat de werken gestart zijn waar 
de voetpaden zich nog in een goede staat bevinden. De voetpaden zoals in de Berkenlaan, de Veurnestraat, het 
Ijzerplein en het Vredesplein bevinden zich in een slechte staat. Worden deze voetpaden dan volledig vernieuwd 
of daar teruggeplaatst in dezelfde staat? Hij vraagt zich af of hiervoor voldoende budget voorzien is. Volgens 
hem is hier meer aan de hand dan velen denken. Schepen Roose verwijst naar de samenwerking met de 
nutsmaatschappijen. De voetpaden zullen in een goede staat hersteld worden. De hoek van de Hogeweg ende 
Eikenlaan vormt een apart dossier en zal in maart 2019 aangepakt worden mits geen overlast te veroorzaken in 
dezelfde wijk. Hoe de andere defecten aangepakt zullen worden, zal afhangen van de resultaten van het camera-
onderzoek.                
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 



Gelet op het Besluit van de Gemeenteraad 26 februari 2018 punt 1-3° houdende de vaststelling van het 
Dagelijks Bestuur; 
Overwegende dat de stad naar aanleiding van de in uitvoering zijnde nutswerken in de Nieuwe Tuinwijk in 
Menen wenst de toestand van de rioleringen in de volledige zone te gaan controleren ten einde waar nodig een 
interverntie te kunnen uitvoeren zodoende de openbare riolering aldaar in een veilige staat te kunnen houden 
en onderhouden;  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 excl. btw of € 54.450,00 incl. 
21% btw aftrekbaar; dat zij in verband is te brengen met mogelijke toekomstige investeringen aan het 
rioleringsnet; 
Overwegende dat als gunningswijze voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij opvolging door de 
Watergroep in het kader van de per 1.09.2015 duurtijd 10 jaar tussen de Watergroep en de stad Menen 
gesloten opdrachtenovereenkomst RioPact (GR 31.08.2015) bij toepassing van artikel 11,2e lid van gezegde 
overeenkomst ;  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
2280007/031000-OB-O&MOB-RioAct; 
 
Besluit : Vastgesteld met 30/30 JA-stemmen. 
 
ARTIKEL 1: 
De Gemeenteraad neemt bij toepassing van artikel 41, 2e lid 8° 10° Decreet Lokaal Bestuur kennis van de 
voorgestelde gunningswijze met name de opvolging door de Watergroep in het kader van de goedgekeurde 
opdrachtenovereenkomst stad Menen -Watergroep Riopact dd. 1 september 2015 duurtijd 10 jaar. 
 
ARTIKEL 2: 
De opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 exclusief BTW. 
 
DAGORDEPUNT 10. HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD. GOEDKEURING 
WIJZIGING EN HERVASTSTELLING. VOORSTEL TOT AANPASSING. 
 
De Voorzitter verwijst naar het overleg met de fractieleiders van 11 februari 2019. Dit was een constructief 
overleg waarop een aantal vragen beantwoord werden en ook een aantal wijzigingen werden doorgevoerd. Op 
aangeven van raadslid Bogaert moet in artikel 43 “artikel 31” vervangen worden door “artikel 30”. Raadslid 
Maxy verwijst inderdaad naar dit overleg waarbij een aantal zaken besproken werden, maar ook een aantal 
zaken werden niet weerhouden. Haar fractie heeft hierover een speciaal gevoel. De rode draad is dat alles 
digitaal wordt. Ze is hier niet per definitie tegen, maar het vormt wel een gemakkelijkheidsoplossing. In bepaalde 
dossiers wordt het inzagerecht ingeperkt en dit ten nadele van de mandatarissen. Het is ook dat de agenda 
wordt gepubliceerd op de website, maar ze stelt voor om die ook nog aan de glazen kasten aan de ingang van 
het stadhuis aan het onthaal uit te hangen. Waar vroeger mondelinge vragen nog tot 9.00 uur op de dag zelf van 
de gemeenteraad konden worden ingediend, wordt dit nu verschoven naar de maandag 9.00 uur. Een 
gemeenteraadslid heeft nu minder tijd om vragen te stellen dan vroeger. Nu heeft het stadsbestuur heel wat 
meer tijd om de vragen te beantwoorden. Wat betreft de spreektijd bij de mondelinge vragen komt men uit op 
een systeem van 5 – 5 en 4 – 4 minuten, maar ze vraagt dat de vraagsteller steeds het laatste woord zou hebben 
zoals die nu reeds in het Vlaams Parlement gebeurt. Ze stelt ook vast dat het vragenhalfuur nieuw is en ze is er 
niet voor of tegen, maar ze stelt enkel vast dat het schepencollege antwoorden kan geven en dat een 
gemeenteraadslid niet mag reageren. Ze vraagt dat de gemeenteraadsleden de agenda zouden toegestuurd 
krijgen, als het vragenhalfuur plaatsvindt. Tot slot stelt ze vast dat de samenstelling van de 
gemeenteraadscommissies naar 9 leden geslonken is. Ze heeft vragen bij de evenredigheid per fractie. Ze stelt 
vast dat haar fractie met 10 gemeenteraadsleden evenveel vertegenwoordigers heeft als een fractie met 6 
gemeenteraadsleden. Waar zit hier de evenredigheid? Verder is ze akkoord om meer audio te gebruiken bij de 



verslaggeving van de gemeenteraad en is ze blij dat de fracties 1 uur voor de gemeenteraad een lokaal kunnen 
gebruiken. De Voorzitter stelt dat niet op alles kan ingegaan worden omdat deze zaken reeds op het overleg 
aan bod gekomen zijn. Inzake het digitale, stelt hij voor om pragmatisch te werk te gaan. Inzake het inzien van 
stukken, zullen we pragmatisch te werk gaan. Het uithangen van de agenda zal nog kunnen aan het stadhuis. Bij 
het afsluiten van de mondelinge vragen heeft de verwerende partij steeds het laatste woord en het is hier niet 
het Vlaams Parlement. Omtrent de samenstelling van de gemeenteraadscommissie heeft de meerderheid steeds 
de meerderheid van het aantal zetels. Je hebt nu eenmaal een verdeling en hierachter zit een logische 
redenering. Raadslid Mingels verwijst naar het overleg, waar wel een aantal voorstellen meegegeven werden. 
Hij wenst nog de reden te verduidelijken van het minuten-schema bij de mondelinge vragen. Dergelijk schema 
garandeert dat een gemeenteraadslid zijn punt kan maken, want anders kan een oppositielid onmogelijk zijn punt 
maken en kan het raadslid niet onderbroken worden vanuit een defensieve houding. Hij kan dit huishoudelijk 
reglement enkel maar goedkeuren als de oppositie de ruimte krijgt om haar rol te spelen. Reglementen maken 
een evolutie door en dit is niet louter negatief. Hier krijgen we niet alle ruimte om ons werk te doen. Een keer 
per maand komen we samen en veelal zijn er gelijklopende stemmingen. Het mag niet zo zijn dat er wordt 
gestreefd wordt dat de oppositie zo min mogelijk aan het woord komt, want wordt het recht tot spreken van 
de raadsleden ontnomen. Hij zal zich onthouden en het reglement zijn kansen geven en het ook evalueren. Hier 
in dit reglement vinden we de letter terug, maar hij hoopt dat de geest van het reglement het nog mogelijk zal 
maken om te komen tot zinvolle discussies. Door ruimte te geven aan discussies, komen we tot een betere 
stad. Hij houdt dit pleidooi in de hoop dat er naar de geest van dit reglement gehandeld zal worden. Raadslid 
Vandecasteele is vanuit Team 8930 tevreden dat de fractieleiders hierbij betrokken werden en de collega’s 
hebben inspraak kunnen krijgen. Ook de participatie van de burgers zal mogelijk zijn via het vragenhalfuur en 
iedereen kan voorstellen doen. De digitalisering zal ook meer aanleiding geven tot participatie en zo komen we 
tot een goed bestuur.                               
 
Conform artikel 38 van de decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingperiode 
een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de 
gemeenteraad en waarbij minstens een aantal bepalingen dienen te worden opgenomen; 
Het ontwerp van huishoudelijk reglement werd op 11 februari 2019 besproken met de fractieleiders. 
Op basis van deze bijeenkomst werden nog een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd.     
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad goed  te keuren. 
 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Menen 
 

BIJEENROEPING  
Art. 1, § 1. 
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste 
tienmaal per jaar. 
 
In de mate van het mogelijke worden de data van de raad, per jaar, door de voorzitter van de gemeenteraad 
vastgelegd en aan de raadsleden meegedeeld. Eventuele wijzigingen worden eveneens en zo snel mogelijk 
meegedeeld. De voorzitter van de gemeenteraad kan, voor belangrijke aangelegenheden, de zitting van de raad 
spreiden over opeenvolgende dagen, bijvoorbeeld voor de behandeling van het budget of de bespreking van de 
meerjarenplanning. 
(art. 18 DLB) 
 



 
 
§ 2. 
De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de 
vergadering op. 
 
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met als 
bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan.  Hierbij stelt de voorzitter voor stad en OCMW 
duidelijk onderscheiden agenda’s op. 
(art. 19 en 20 DLB) 
 
Wanneer de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe beslist kunnen begeleidende documenten bij een agendapunt 
om praktische redenen enkel aan de fractievoorzitters overhandigd worden.  
 
§ 3. 
De oproeping wordt digitaal verzonden. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking 
gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit reglement. 
 
 
§ 4. 
De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  
1° een derde van de zittinghebbende leden;  
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen 
bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 
3° het college van burgemeester en schepenen;  
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de 
burgemeester. 
 
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk 
punt een toegelicht voorstel van beslissing , en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De algemeen 
directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend 
worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.  
 
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda. 
(art. 19 en art. 67 DLB) 
 
Art. 2, § 1.  
De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd 
aan de gemeenteraadsleden. 
(art. 20 DLB) 



 
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 
 
Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad als de 
OCMW-raad spoedeisende punten zijn. 
(art. 19, 20 en art. 67 DLB) 
 
§ 2.   
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een 
toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven 
zijn. 
 
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de OCMW-raad. 
(art. 20 DLB) 
 
Art. 3, § 1. 
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de gemeenteraad 
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de 
voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van burgemeester en 
schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. 
(art. 21 DLB) 
 
§ 2. 
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen. 
(art. 21 DLB) 

 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 

 
Art. 4, § 1. 
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 
(art. 28, §1 DLB) 
 
§ 2. 
De vergadering is niet openbaar als: 
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, 
beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in 
besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de 
openbaarheid. 
(art. 28, §1 DLB) 



 
De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de 
jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. 
(art. 249 DLB) 
 
Art. 5. 
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.  
 
Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, waarbij hij 
de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze 
schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna de agenda van de OCMW-raad 
volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten 
deel van de gemeenteraad.  
 
Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in besloten zitting 
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel met dit doel, worden 
onderbroken.  
 
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in openbare zitting 
moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van 
dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten 
zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken. 
(art. 28, §2 DLB) 
 
 
Art. 6. 
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten 
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
(art. 29, §4 DLB) 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
 
 

Art. 7, § 1. 
Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt door 
publicatie op de webstek van de stad. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de vergadering.  
Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is 
vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt 
 
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van 
de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 
(art. 22 DLB) 



Art. 8, § 1. 
De stad maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de 
agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, 
er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig de regels in verband met 
openbaarheid van bestuur. 
 
§ 2.  
De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webstek van de stad 
zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.  
 
Art. 9, §1. 
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de 
eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, 
vanaf de verzending van de oproeping, digitaal ter beschikking gehouden van de raadsleden. Niet 
digitaliseerbare stukken worden op het secretariaat ter inzage gelegd. Op schriftelijk verzoek van de 
raadsleden wordt hen een kopie bezorgd.  
 
§2. 
Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn minst 
veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de gemeenteraad 
bezorgd. 
 
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de 
bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. 
 
Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in art. 1, §3 van dit 
reglement.  
(art. 249 DLB) 
 
§ 3.  
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen 
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de vergadering van 
de gemeenteraad.  
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke 
gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 
 
De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur. 
 
Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst.  
De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen. 
(art. 20 DLB) 



 
Art. 10, §1. 
De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die 
het bestuur van de stad betreffen. 
(art. 29, §1 DLB) 
 
§2.  
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering 
van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, digitaal verstuurd aan de 
gemeenteraadsleden.  
(art. 50 DLB) 
 
§ 3. 
De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de gemeenteraad, wordt 
meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. 
(art. 29, §1 DLB) 
 
§ 4. 
De raadsleden hebben digitaal steeds toegang tot: 

- Alle goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad; 
- Alle goedgekeurde budgetten, rekeningen en meerjarenplannen; 
- Alle agenda’s en goedgekeurde verslagen van commissies; 

 
§ 5. 
Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot §4, die betrekking hebben op het bestuur 
van de stad, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden. 
 
Het college zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben 
op het bestuur van de stad, dienen de raadsleden een aanvraag in en delen de raadsleden aan het college 
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
 
Aan de raadsleden wordt na het eerstvolgende schepencollege na ontvangst van de aanvraag meegedeeld 
waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 
 
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op  het tijdstip 
waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 
 
 
 



§ 6. 
De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die 
eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs. 
 
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen daartoe ter 
beschikking wordt gesteld.  
(art. 29, §1 DLB) 
 
§ 7. 
De gemeenteraadsleden hebben het recht de stedelijke instellingen en diensten die de stad opricht en beheert te 
bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden 
minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. 
 
Tijdens het bezoek van een stedelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De 
raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker. 
(art. 29, §2, §3 en §5 DLB) 
 
Art. 11.  
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.  
 
De vragen van gemeenteraadsleden handelen over een aangelegenheid die tot de bevoegdheden van de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of van de burgemeester behoort.  
Mondelinge vragen worden tijdens de gemeenteraadszitting beantwoord. Iedere vraag moet vergezeld zijn van 
een verklarende nota. 
  
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.  
 
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de raadsleden 
mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. 
Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 
De mondelinge vragen aan de burgemeester  en aan het college van burgemeester en schepenen,  betreffende de 
punten buiten de agenda,  moeten door de raadsleden vooraf en digitaal ingediend worden bij de algemeen 
directeur, ten laatste de maandag om 09.00 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.  
De spreektijd wordt beperkt tot 5 minuten voor de vraag, 5 minuten voor het antwoord, 4 minuten 
voor de repliek en 4 minuten voor het wederwoord.  De op die wijze gestelde vragen en het antwoord 
ter zitting geven geen aanleiding tot enige bespreking. 
(art. 31 DLB) 
 
 
 



QUORUM 
 
Art. 12, § 1.  
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de 
gemeenteraad aanwezig is.  
 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, 
stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
(art. 26 DLB) 
 
§ 2. 
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, 
na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over 
de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de 
bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen. 
(art. 26 DLB) 

WIJZE VAN VERGADEREN 
Art. 13, §1. 
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 
 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
(art. 24 DLB) 
 
§ 2. 
Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen voorzien in het 
DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten 
worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, 
waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien 
dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming. 
 
Art. 14, §1. 
De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen 
die de raad aanbelangen. 
 
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor 
bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 
 
 



§ 2. 
Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve 
in spoedeisende gevallen. 
 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen 
van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 
(art. 23 DLB) 
 
Art. 15, § 1. 
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het woord wenst 
te komen over het voorstel. 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar 
de rangorde van de raadsleden. 
 
§ 2.  
Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord 
komen. 
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven. 
 
Art. 16. 
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
 
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de 
bespreking aldus wordt geschorst : 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; 
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
6° om naar het reglement te verwijzen. 
 
De vraag hiertoe kan door de voorzitter van de gemeenteraad niet worden geweigerd en voor de gevallen van 
1° tot 4° is telkens een afzonderlijke stemming vereist.  
 
Art. 17.  
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming 
gelegd. 
De amendementen worden schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de algemeen directeur 
overgemaakt. 
 
 



Art. 18.  
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor 
een terugroeping tot de orde. 
 
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter 
hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het 
onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van 
de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het 
woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. 
 
Tussenkomsten worden, in de mate van het mogelijke, kort en bondig gehouden. De voorzitter behoudt zich het 
recht om hier anders over te beslissen. 
 
Art. 19, §1. 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.  
 
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde 
werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde 
gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
(art. 25 DLB) 
 
§ 2. 
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of 
van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. 
 
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan 
het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene. 
(art. 25 DLB) 
 
Art. 20. 
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter 
er anders over beslist. 
 
 
 



Art. 21, §1. 
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt 
gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan 
onmiddellijk de zaal verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.  
 
§ 2. 
De vergadering kan, mits motivatie,  eveneens worden geschorst op vraag van een fractie voorzitter of  een 
gemeenteraadslid of op initiatief van de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter bepaalt de duur van de 
schorsing. Er wordt melding van gemaakt in de notulen.  
 
Art. 22. 
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd 
besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen genomen in artikel 18 van dit 
reglement.  
 

WIJZE VAN STEMMEN 
Art. 23, § 1. 
Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 
vergadering zich moet uitspreken. 
 
§ 2. 
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte 
meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet 
meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  
(art. 33 DLB) 
 
Art. 24, §1. 
De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 
 
Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt 
de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de OCMW-raad. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het 
deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen 
van de stad bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
(art. 249, §3 DLB) 
 
 



§ 2. 
De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport. 
 
In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die 
hij aanwijst in het stedelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de gemeenteraad pas over het geheel 
van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. 
 
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, 
wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de gemeenteraad. Als de OCMW-
raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad 
het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering. 
(art. 249, §4 DLB) 
 
Art. 25, § 1. 
De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 
(art. 34 DLB) 
 
§ 2. 
Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 
1°de stemming bij handopsteking. Als dusdanig worden de mechanisch uitgebrachte naamstemming en de 
stemming bij zitten en opstaan beschouwd.  
2° de mondelinge stemming; 
3° de geheime stemming. 
 
§ 3. 
De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge 
stemming vraagt. 
(art. 34 DLB) 
 
§ 4.  
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de stedelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de stad in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke 
verenigingen; 
3° individuele personeelszaken. 
(art. 34 DLB) 
 
 
 
 



Art. 26. 
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft 
omschreven zoals bepaald in art. 23, § 1 van dit reglement, vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden 
‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich onthouden. 
 
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
 
Art. 27, § 1.  
De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. Zij doen dat 
(met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de plaats in de vergaderzaal. 
 
§2. 
De leden die zich onthouden, of neen stemmen, kunnen de reden van hun onthouding of neen stem bekendmaken 
in zoverre dit gedurende het debat nog niet werd meegedeeld. 
Deze reden zal, op hun verzoek in de notulen worden opgenomen.  
 
§3. 
De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
 
Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er staking 
van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 30 van dit reglement). De stem van de 
voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen. 
(art. 33 en 34 DLB) 
 
Art. 28.  
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter 
beschikking gesteld.  
 
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco-
stembriefje. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee 
raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
 
Art.29. 
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen 
met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en 
wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
 
 
 
 



Art. 30. 
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten 
wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing 
of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt 
opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste 
kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 
(art. 35 DLB) 
 

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING 
Art. 31, §1. 
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook 
het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.  
 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, 
vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.   
(art. 278, §1 DLB) 
 
§ 2. 
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle 
besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen 
en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of 
audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. 
 
Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 
(art. 278, §1 DLB) 
 
§ 3. 
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4,§2 en artikel 5 van dit reglement in besloten 
vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld. 
(art. 278, §1 DLB) 
 
Art. 32  § 1. 
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid 
van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over 
het lokaal bestuur. 
(art. 32 DLB) 
 
 



§ 2. 
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht 
dagen voor de vergadering digitaal ter beschikking. 
(art. 32 DLB) 
 
§ 3. 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de 
notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 
aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. 
 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd 
en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur ondertekend. In het geval de 
gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te 
laten op de eerstvolgende vergadering. 
(art. 32 DLB) 
 
§ 4. 
Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering 
opgemaakt en door de algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden ondertekend. 
(art. 32 DLB) 
 
Art. 33 § 1. 
De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 
279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur. 
 
§ 2. 
De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal bestuur, 
worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze 
bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet over het lokaal bestuur.  
 (art. 279, § 6 DLB) 

 
 

FRACTIES 
Art. 34. 
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een 
onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de 
installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 
 



Het huishoudelijk reglement legt ook de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de fracties vast. 
Binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, wordt in het huishoudelijk reglement de financiering van de 
fracties opgenomen.  
 
De stad stelt per fractie een vergaderzaal ter beschikking 1 uur voor de gemeenteraadszitting waarin een fractie 
kan vergaderen. 
 (art. 36 DLB) 

 
RAADSCOMMISSIES 

 
Art. 35, §1. 
De gemeenteraad  richt  4 gemeenteraadscommissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De 
commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen 
van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de 
bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds 
deskundigen en belanghebbenden horen. 
(art. 37, § 1 DLB) 
 
De gemeenteraad richt volgende commissies op die als taak hebben het algemene beleid van het gemeentebestuur 
te bespreken:  
 

1) een commissie voor financiën en begroting;  
2) een commissie voor verkeer en mobiliteit; 
3) een commissie voor wonen en zorg; 
4) een commissie voor sociaal beleid. 

 
De raad kan steeds naast de vaste commissies één of meer bijkomende commissies ad hoc oprichten waarvan hij 
het aantal en de bevoegdheden bepaalt en de leden aanstelt. 
 
§ 2. 
De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie 
worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad 
vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is als volgt : 
 
 
 
- per gemeenteraadscommissie zijn er 9 leden. 
- deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in 
ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van 
het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt 
aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze 
toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter 
van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een 
fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  



- de commissies worden als volgt samengesteld : 
CD&V :  2 afgevaardigden 
Open Vld : 2 afgevaardigden 
sp.a :   2 afgevaardigden 
N-VA :  1 afgevaardigde 
Vlaams Belang:  1 afgevaardigde 
Groen :  1 afgevaardigde 

 
§ 3. 
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden 
in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan 
dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden 
deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 
(art. 37 § 3 DLB) 
 
§ 4. 
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste 
ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van 
uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de 
handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de 
fractie. 
(art. 37 § 3 DLB) 
 
§ 5. 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in 
een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. 
(art. 37 § 3 DLB) 
 
§ 6. 
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en 
schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere 
commissies aan.  
(art. 37 § 4 DLB) 
 
§ 7. 
De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan de 
voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle 
raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de 
webstek van de stad.  
 
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 



De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de 
gemeenteraad (zie artikelen 4 tot en met 6 van dit reglement). 
 
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in 
artikel 25, §4 van dit reglement.  
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel 
uitmaken, bijwonen. 
 
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de 
stad, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.  
 

 
VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 

Art. 36, §1. 
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld 
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 
1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies; 
3° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;  
4° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 
(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.) 
 
§ 2. 
Het presentiegeld bedraagt 213,32 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Voor de vergaderingen van 
de gemeenteraadscommissies bedraagt dit de helft van dit bedrag. (Dit bedrag bedraagt maximaal 124,98 euro, maar 
wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 06/07/2018 houdende het 
statuut van de lokale mandataris’. Ter info: in oktober 2018 is dat geïndexeerd bedrag 213,32 euro.) 
 
De voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van een  gemeenteraadscommissie ontvangen een dubbel 
presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissie die zij voorzitten. 
 
 
Art. 37, §1. 
Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het stadhuis 
toegang tot telefoon en internet, en kunnen ze kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten. In een 
daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse gemeenteraadsfracties alle nodige informatie inkijken. 
 
Alle raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot het intranet van de stad.  
 
 
 



§ 2. 
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door 
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het stadsbestuur, voor zover deze cycli 
of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord 
met bewijsstukken. Deze kosten worden gespreid over de volledige bestuursperiode en zijn beperkt tot een 
bedrag van 900 euro per raadslid. 
 
Er geldt een aanwezigheidsvereiste voor de uitbetaling van de kosten. Ingeval een opleiding, cursus of seminarie 
niet of gedeeltelijk wordt gevolgd, worden de kosten niet of gedeeltelijk uitbetaald. Er wordt geen terugbetaling 
doorgevoerd voor kosten die reeds door andere instanties (privébedrijf, intercommunale, overheidsdienst) aan 
het gemeenteraadslid worden terugbetaald.  
 
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van 
vormingsinitiatieven voor stads- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of 
studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. 
 
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in overleg met de 
personeelsdienst, bevoegd voor vorming. 
(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 
mandataris) 
 
§ 3. 
Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door het 
gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven. 
 
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat document 
is openbaar. 
 
§ 4. 
De stad sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken 
die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de gemeenteraadsleden. De stad 
sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van 
de normale uitoefening van hun ambt. 
 
(art. 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de 
lokale mandataris) 
 
 
 
 
 
 
 



VERZOEKSCHRIFTEN 
 

Art. 38, § 1. 
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de 
organen van de stad in te dienen.  
(art. 38, 9° en 304, §2 DLB) 
 
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk 
zijn.  
 
De organen van de stad zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de 
gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de stad dat als overheid optreedt. 
 
§ 2. 
De verzoekschriften worden aan het orgaan van de stad gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek 
behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste 
bestemmeling. 
 
§ 3. 
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de stad behoort, zijn 
onontvankelijk.  
 
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan het 
bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
 
§ 4. 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 
4° het taalgebruik ervan beledigend is.  
 
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
 
Art. 39 §1. 
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift 
op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd 
ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 
 
 
 



§ 2. 
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen 
of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 
 
§ 3. 
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar 
van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de stad. In dat geval heeft de 
verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon 
naar keuze. 
 
§ 4. 
Het betrokken orgaan van de stad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een 
gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan 
de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 
 
§5.  
De periode van drie maanden, waarbinnen de verzoeker een gemotiveerd antwoord moet krijgen, start op de 
datum vermeld op het ontvangstbewijs. 
 

VRAGENHALFUUR 
 
Art. 40, §1. 
De dag van en voorafgaandelijk aan de gemeenteraad wordt ‘een vragenhalfuur’ georganiseerd. Tijdens dit 
vragenhalfuur kunnen inwoners vragen aan de gemeenteraad stellen. Het vragenhalfuur maakt geen deel uit van 
de formele agenda van de gemeenteraad.   

De beslissing over de ontvankelijkheid en de agendering van de vragen ingediend in het kader van het vragenhalfuur 
behoort toe aan de voorzitter van de gemeenteraad. Uiterlijk vijf dagen voor de vergadering worden de vragen 
meegedeeld aan de algemeen directeur, die de vragen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. 

De gemeenteraadsleden worden uitgenodigd tot het vragenhalfuur met vermelding van de agenda.   

 

§ 2.  

Tijdens het vragenhalfuur worden de vragen beantwoord door de leden van het college van burgemeester en 
schepenen. De gemeenteraadsleden zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens het vragenhalfuur. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de handhaving van de orde. 
Voor de handhaving van de orde tijdens het vragenhalfuur zijn de relevante bepalingen van het decreet over het 
lokaal bestuur en dit huishoudelijk reglement van toepassing. 

 



Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het college van burgemeester en 
schepen, door de gemeentelijke diensten gepubliceerd op een specifieke pagina of een daartoe bestemd forum. 
 

VOORSTELLEN VAN BURGERS 
 
Art. 41, §1. 
De inwoners hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en 
dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten. 

Dit initiatiefrecht moet, om ontvankelijk te zijn, worden gesteund door ten minste 1% van het aantal inwoners 
ouder dan 18 jaar van de stad Menen. 

Het voorstel kan digitaal worden ingediend via een formulier dat hiertoe ter beschikking wordt gesteld door het 
gemeentesecretariaat. 

Het voorstel moet bovendien: 

 De naam, de voornamen, de geboortedatum, de woonplaats en de handtekening bevatten van al diegenen 
die het voorstel indienen; 

 Een gemotiveerde nota bevatten waarin de voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering 
en dienstverlening, waarvan de inschrijving op de agenda wordt gevraagd, nader worden toegelicht. Bij 
deze nota worden ook alle eventuele bijkomende stukken gevoegd die de gemeenteraad kunnen 
voorlichten; 

 Per brief of per mail aan het college van burgemeester en schepenen worden toegezonden. 

 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ontvankelijkheid door na te gaan of aan alle 
bovenvermelde voorwaarden is voldaan. 
 
Het voorstel moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college van burgemeester 
en schepenen toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Komt het later 
toe, dan moet het – op voorwaarde dat het ontvankelijk is – op de agenda van de daaropvolgende 
gemeenteraadszitting worden geplaatst. 
 
Artikel 42. 
Vooraleer op de grond van het voorstel in te gaan, moet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak doen over zijn 
bevoegdheid ten aanzien van de in het voorstel vermelde voorstellen en vragen. Als de gemeenteraad zich bevoegd 
acht, kunnen vervolgens – indien zij dit wensen – de indiener(s) van de voorstellen vragen een beknopte toelichting 
te geven. 

Daarna volgt een debat waarbij de verschillende politieke fracties aan bod komen. Ten slotte formuleert de 
gemeenteraad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan de voorstellen of vragen wordt gegeven 
en hoe dat wordt bekendgemaakt. 

 
 
 



COMMUNICATIE MET DE OCMW-VERENIGINGEN 
 

WELZIJNSVERENIGING 
Art. 43. 
De vertegenwoordigers van de stad in een welzijnsvereniging, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in 
artikel 30 van dit reglement.  
(art. 76 DLB) 
 
Art. 44. 
De bespreking van de beslissingen van de welzijnsvereniging waar de stad lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.   
 
Besluit : Het voorliggend voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad wordt goedgekeurd met 19 JA-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, D. DE WIEST, S. ROOSE, S. PLATTEAU,  O. VANDERHISPALLIE, E. 
VANDENDRIESSCHE, A. VANTHOURNOUT, L. MKRTCHYAN, M.  EECKHOUT , 9 NEEN-
stemmen (L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, L. MAXY, F. VANDAMME,  W. 
UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL), en 2 onthoudingen  (P. MINGELS, K. 
POOT)  en mits in artikel 43 “artikel 31” vervangen wordt door “artikel 30”.  
 
DAGORDEPUNT 11.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 30 JANUARI 2019. 
 
Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 30 januari 2019? 
 
Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt :  
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering 
worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de 
voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemend algemeen directeur. 
 
Besluit : Het verslag van 30 januari 2019 wordt goedgekeurd met 29 JA-stemmen en 1 
onthouding (raadslid Bonte-Vanraes).  
 
DAGORDEPUNT 11A. INVOEREN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, 
VERLENGEN OF VERVANGEN VAN DE VERBLIJFSVERGUNNING – BEWIJS VAN 
INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER – TIJDELIJK VERBLIJF. 
(ELEKTRONISCHE A KAART). (ART. 21 DECREET LOKAAL BESTUUR). 
 
Dit punt werd op de dagorde geplaatst bij schriftelijke aanvraag van gemeenteraadslid dhr. Eddy 
Vandendriessche  dd. 12 februari 2019. 
Ik verleen dan ook het woord aan de aanvrager. 
 
Invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning – bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf. (elektronische A kaart).  
Wettelijk mag de gemeente voor bepaalde prestaties en diensten een vergoeding vragen aan de vreemdelingen die zich 
wensen in te schrijven in de gemeente en dit bij wet van 18 december 2016. Bij koninklijk besluit uitgevoerd op 5 maart 



2017 waarbij de gemeenten een vergoeding mogen vragen van 50 euro per voor het aanvragen, verlengen of vervangen 
van een verblijfsvergunning. Deze vergoeding stat los van de kosten voor de aanmaak van een vreemdelingenkaart. 
Daarom vragen wij, de fractie van Vlaams Belang tot het invoeren van de retributie die indertijd mede werd goedgekeurd 
door de N-va en de andere regeringspartijen. 
Daarom vragen wij van Vlaams Belang aan de gemeenteraad tot het invoeren van dit retributie 
reglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de bovengenoemde verblijfsvergunningen 
die een verlichting zullen betekenen van de gemeentekas. 
 
Raadslid Mingels is geen fan van retributies in het algemeen en in de vorige legislatuur maakte hij deel uit van 
het kartel met sp-a en werd dit reeds duidelijk gemaakt. Een belasting worden geïnd volgens het 
herverdelingsprincipe en bij een retributie wordt iedereen hetzelfde aangerekend. Hier wordt specifiek een 
retributie aangerekend omwille van het feit dat men vreemdeling is. Dit is niet het liedje dat hij wenst te zingen  
maar hij stelt ook vast dat iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. De stad moet openstaan voor alle burgers 
ongeacht de herkomst en ze mogen geen financieel nadeel ondervinden omwille van het feit dat ze vreemdeling 
zijn. Schepen Ponnet bedankt het raadslid voor het indienen van agendapunt. Hij stelt voor om dit 
agendapunt niet goed te keuren en deze beleidsploeg plaatst een goede dienstverlening aan de burger centraal. 
Hij is dan ook terughoudend betreffende het opnieuw uitvinden van nieuwe lasten voor onze burgers. We 
hebben uw vraag echter van naderbij bekeken en onze stadsdiensten stellen vast dat er op heden slechts een 
minimaal aantal afnemers zijn van dit type vergunningskaarten type A. Namelijk zo’n 60-tal per jaar. Gezien het 
beperkt aantal afnemers zou dergelijke retributie niet alleen voor nutteloze bijkomende administratieve overlast 
zorgen, het voorstel mist volgens ons ook volledig uw doelstelling, nl. de financiële gezondheid van onze stad 
vrijwaren. Het zou de stad meer geld kosten om de dienstverlening aan de retributie aan te passen dan dat de 
retributie uiteindelijk zou opleveren. Hij vermeldt er ook bij dat het Vlaams Belang deze maatregel in het 
federale parlement afgekeurd heeft. Dit is hier een hypocriet standpunt. Raadslid Vandendriessche deelt 
mee dat dit agendapunt er gekomen is op vraag van het hoofdbestuur van het Vlaams Belang. Hij stelt ook vast 
dat de gewone Belg moet betalen voor zijn identiteitspapieren.        
   
Besluit : Dit toegevoegd agendapunt bekomt 3 JA-stemmen (raadsleden D. DE WIEST, E. 
VANDENDRIESSCHE, M.  EECKHOUT) , 18 NEEN-stemmen (T. VLAEMINCK, gemeenteraad-
voorzitter; E. LUST, burgemeester; R.VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. 
PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. DECLERCQ  – schepenen, P. MINGELS, G. 
BLANCKE, K. VANDECASTEELE, , S. ROOSE, S. PLATTEAU,  O. VANDERHISPALLIE, A. 
VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, raadsleden) en 9 onthoudingen (raadsleden L. 
COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, L. MAXY, F. VANDAMME,  W. UGILLE, J. 
ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL) en wordt niet weerhouden.  
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
Mondelinge vraag van raadslid Sylvianne Scherpereel 
 
1. Vraag ivm de jaarmarkten. 
Ik heb gelezen in het verslag van het schepencollege dat de meeste braderieën gewoon zullen blijven doorgaan.   

 Sint-Jansbraderie: laatste weekend van juni 2019 samen met Grensrock. 
‐ Waarom enkel op zaterdag? Praktisch is dit toch te regelen dat handelaars van de Bruggestraat 

daar ook bij betrokken blijven? 
 Rommelmarkt: derde zondag van juni. 
 Sinksenbraderie: op Pinkstermaandag   

Is er hier al een officiële overnemer voor gevonden aangezien ik las op FB ll. Dat de vorige organisator  
zich zorgen maakte? 



 Jaarmarkt?? 
 Dat kunnen wij vanuit onze partij CD&V alleen maar toejuichen! 
Toch heb ik hieromtrent wel een vraag en een bezorgdheid. 
Aangezien de vorige organisator dit niet meer kan tot stand brengen wegens gezondheidsredenen zou het toch 
opportuun zijn dat de stad hier zijn schouders ondersteekt.  Voorzien jullie hiervoor extra budget? 
Gaat dit nog door en zo ja, zal de hondenzegening, paardenzegening en het foodtruck festival nog plaatsvinden.  Ik vind 
het voor vele inwoners een meerwaarde dat we als hondenliefhebber onze hond konden zegenen, je moet er ook 
rekening mee houden dat dit heel wat mensen op de been brengt die je anders niet lokt naar een jaarmarkt.  Zo trekt 
dit nieuwe mensen aan voor onze plaatselijke handelaars in de Rijselstraat die het al niet zo makkelijk hebben door  de 
vele leegstand. 
Ook het foodtruckfestival vond ik heel positief… 
 
Schepen Ponnet deelt met plezier mee dat er een overleg was tussen de handelaars, een 8-tal en de 
organisatoren die de Sint-Jansbraderie organiseren. Die valt samen met Grensrock en zal wel degelijk op vrijdag 
en zaterdag  plaatsvinden. Dezelfde organisatoren voorzien ook de goede werking van de rommelmarkt op de 
derde zondag van juni en de jaarmarkt, die zal plaatsvinden op zondag 20 oktober. De jaarmarkt kreeg vroeger 
financiële ondersteuning en zal ook ondersteund worden. Voor de hondenzegening, paardenzegening en het 
foodtruck festival moet er nog gekeken worden. De Sinksenbraderie kent een overnemer en deze krijgt hierbij 
hulp van de straatcomités die ook de vorige organisator ondersteunden. Ook het stad verleent extra logistieke 
ondersteuning om deze persoon te helpen. 
 
Mondeling vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes. 
2. Vraag ivm personeelsinzet jeugddienst. 
Bij de jeugddienst zijn momenteel 3 vaste medewerkers in dienst.  Eentje daarvan stapt  heel binnenkort over naar een 
andere dienst. Deze persoon fungeert momenteel ook als diensthoofd. Als ik goed kan tellen zijn ze dus nog met 2. 
De aanstelling van het diensthoofd is ook nog niet gebeurd. Gezien de toch wel zeer drukke periode die er aan komt stel 
ik mij de vraag hoe dit zal opgevolgd of georganiseerd worden zodat de speelpleinwerking , buitenspeeldag en andere 
activiteiten niet in het gedrang komt. 
Ook vraag ik mij af hoe en door wie de werking rond kinderopvang verder zal opgevolgd worden. 
 
Schepen Declercq deelt mee dat we momenteel in de laatste fase zitten van de selectie voor nieuwe 
medewerkers in de jeugddienst, dus op korte termijn kan er dus verandering in de situatie komen. Voor wat 
betreft het diensthoofd is de selectie enkele weken geleden afgerond en was er geen geschikte kandidaat. Er 
waren ook maar 3 kandidaten die meededen aan de selectie. Direct een nieuwe selectie uitschrijven heeft totaal 
geen zin, gezien we dan gewoon weer in dezelfde vijver vissen. Maar gezien de drukke periode die er aan komt 
zijn we samen met de mensen van de personeelsdienst op zoek naar een manier om deze periode op een 
kwalitatieve manier te overbruggen, en de jeugddienst en zijn medewerkers goed te ondersteunen. Voor wat 
betreft de werking rond kinderopvang, wordt er volop gewerkt aan de criteria voor bijkomende plaatsen 
kinderopvang, zodat we als stad tegemoet kunnen komen aan de grote noden in onze stad, via extra middelen 
kind en Gezin. Ik had al een overleg met de medewerkster van deze dienst, samen met medewerkers van het 
lokale bestuur. U geeft het terecht aan, er is heel wat werk rond kinderopvang, gezien er al bijna een  jaar niemand 
meer verantwoordelijk is hiervoor, maar daar komt binnenkort verandering in. Een vast aanspreekpunt voor 
kinderopvang, en vooral regiefunctie ervan wordt meegenomen in de integratieoefening. Iets wat al lang geleden 
moest gebeurd zijn. De speelpleinwerking wordt momenteel volop voorbereid. Animatorenteams worden 
samengesteld, de logistieke medewerkers worden gerekruteerd, dus alles wordt in het werk gesteld om de 
kinderen een fijne vakantie te bezorgen. Daarenboven kan ik ook meegeven dat we deze morgen in het CBS 
hebben beslist om speelpleinwerking het Skepke extra te ondersteunen via een nieuwe convenant, waardoor er 
weer voldoende middelen en ondersteuning kan voorzien worden, zodat ook de kinderen uit Rekkem de 
komende jaren zeker zijn dat ze in de vakantie op een fijne speelplek terecht kunnen. Raadslid Bonte-Vanraes 



wenst te weten of er know-how voor de kinderopvang zit, waar er vroeger een diensthoofd was. Schepen 
Declercq antwoordt dat Kind en Gezin daarbij betrokken wordt. Dit zal bekeken waar dit ondergebracht zal 
worden. 
 
Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert. 
3. Vraag ivm de Uitpas Zuid West – Vrijetijdspas met het oog op socio-culturele participatie. 
Bij de start van het nieuwe jaar komen veel inwoners om hun Uitpas aan te vragen of te verlengen. De mensen van de 
doelgroep die in aanmerking komt voor een verlaagde tegemoetkoming en die normaal per gezinslid een cheque van 80 
euro kreeg, weten op vandaag niet of dit nog kan.  
Onlangs was er een vergadering waar een nieuw systeem werd voorgesteld nl. een 
20/80 regel. Op zich spreek ik mij niet uit over dit voorstel. Wel heb ik volgende vragen : 
1. Is de keuze voor deze 20/80 regeling (20% ten laste van de gebruiker en 80 % ten laste van het Fonds Socio-
Culturele participatie) definitief, zo ja, van wanneer is deze operationeel ? 
2. Op welke manier zal men dit nieuwe systeem kenbaar maken aan de doelgroep en aan de clubs die de korting 
aanvaarden en toepassen ? 
3. Blijft de lijst van organisaties en clubs die deze korting aanvaarden behouden en kan deze eventueel nog uitbreiden ? 
4. Is de software reeds aangepast en zijn de personen die het moeten toepassen reeds ingelicht ? 
5. Blijven de budgetten van 10.000 euro ten laste van de stad – 10.000 euro ten laste van het OCMW en 10.000 euro 
van de hogere overheid behouden ? Heeft men de financiële weerslag berekend (op basis van vorige jaren) ? 
6. Hoe staat de regio hier tegenover? Zijn de andere aangesloten gemeenten die lid zijn van de Uitpas, bereidt om deze 
regeling te aanvaarden ? 
 
Schepen Declercq vindt dit heel wat vragen bijeen en ze zal proberen globaal te antwoorden. De Uitpas is een 
regionaal verhaal vanuit Zuidwest, vandaar de vraag om regionaal af te stemmen, zodat binnen de regio alle mensen 
op een eenduidige manier bereikt worden. De manier van werken in Menen was in het verleden redelijk 
omslachtig en onduidelijk. Vandaar dat er momenteel binnen de verschillende diensten gewerkt wordt aan een 
eenvoudige manier om socio-culturele participatie te verhogen, en de toegang tot sport, cultuur voor mensen in 
armoede te versterken. Gezien we als stad ook rekening willen houden met het regionale concept van de Uitpas 
wordt er tijdelijk  gewerkt met de 80/20 regeling, er is echter nog geen enkele formele beslissing genomen over 
deze beslissing, deze werd enkel afgesproken in de stuurgroep, kwestie van de continuïteit te garanderen.  Deze 
werd eind november gecommuniceerd aan de verenigingen en staat ook op onze website, maar omdat we dit 
absoluut niet voldoende vinden. Met de nieuwe manier van werken willen we de mensen bereiken op een 
laagdrempelige, niet stigmatiserende manier, en daar een groeiend aantal verenigingen in betrekken. De eerste 
stappen worden gezet door de medewerkers van zowel de dienst cultuur als welzijn, samen met hun collega’s van 
de sportdienst, jeugddienst, lokale dienstencentra en de Steiger, en uiteraard worden ook de gebruikers ten 
gepaste tijde betrokken. Communicatie zal gebeuren via de stadskanalen, de verenigingen die participeren en de 
armoede- en welzijnsorganisaties. Dit voorstel zal in de loop van de maand maart op het schepencollege 
besproken worden.  
 
Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme. 
4. Vraag ivm aanwezigheid van lachgaspatronen in onze stad. 
 
Sinds enkele maanden vind je steeds meer lachgaspatronen in onze stad. 
Lachgaspatronen zijn niet alleen een genotsmiddel voor liefhebbers van slagroomtaarten, het gas wordt geïnhaleerd om 
in een kortstondige roes te komen. De gevaren van het lachgasgebruik beperken zich niet tot het risico op misselijkheid 
of bewusteloosheid, er is ook risico op brand of vrieswonden, lachgas is zeer brandbaar en kan voor steekvlammen 
zorgen. 
Naast de veiligheidsrisico's brengt dit gebruik ook zwerfvuil mee. 



Lachgaspatronen of slagroomcapsules zijn vrij te verkrijgen, hoewel het een legaal product is stel ik de vraag wat de stad 
aan dit fenomeen van slagroomsnuivers doet. 
 
Schepen Roose deelt mee dat het gebruik van slagroompatronen en aanstekergas gegevens zijn die de dienst 
veiligheid en samenleven al enige tijd in kaart probeert te brengen. De dienst maakt hierbij gebruik van 
meldingen van sluikstort (gemeenschapswachten, groene ridders, outreachers en burgers) of vaststellingen van 
gebruik. Dit doet de dienst voor verschillende producten aan de hand van een checklist. Slagroompatronen en 
aanstekers gas zijn vrij en legaal in de handel en op internet te verkrijgen. Daarom bestaat de aanpak van de 
dienst veiligheid en samenleven uit het informeren en sensibiliseren. Tijdens gesprekken, met de mogelijke 
doelgroep, worden de risico’s van het gebruik van drugs, alcohol en dus ook slagroompatronen en aanstekergas 
besproken. Begin dit jaar werden de gesprekken intenser na het feit dat er een brand was na het ontvlammen 
van het gas. Dit maakt de risico’s concreter. Deze gesprekken gebeuren zowel in Jongerenontmoetingshuis 
Jakkedoe, ’t Kot en op de verschillende hangplekken en pleintjes. De dienst veiligheid en samenleven kreeg ook 
al vragen van diensten en scholen in verband met dit fenomeen. Zo zal een medewerker van de dienst 
binnenkort bijzitten op een vergadering van de zorgleerkrachten om onder andere dit fenomeen te bespreken. 
Er werden reeds wat stappen gezet en de stad doet hiermee verder. 
 
 
5. Vraag ivm de uitbreiding van de dienst activering van het ocmw. 
Vorige maand herhaalde ik mijn tussenkomst uit de ocmw-raad van december betreffende de noodzakelijke en 
dringende uitbreiding van de dienst activering van het ocmw. Via de dienst activering worden mensen ondersteund om 
zich te wapenen voor de arbeidsmarkt. Sinds december al zijn er middelen voorzien om deze cel te versterken zodat 
samen met mensen die een leefloon ontvangen gezocht kan worden naar het meest ideale traject om hun afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen.  
Gisterenavond nog bekeek ik de vacatures op de site van onze stad. Ik vond er een vacature voor een chauffeur en de 
vacatures voor studentenjobs in de stedelijke woonzorgcentra. 
Vanaf wanneer mogen we de versterking van de dienst activering verwachten? 
 
Schepen Declercq vindt dat een duurzaam arbeidscontract nog steeds een van de beste hefbomen is om uit 
armoede te geraken. Vandaar dat we binnen het OCMW onze activeringsdienst systematisch aan het versterken 
zijn. Niet enkel met de uitbreiding van een trajectbegeleider voor onze dienst activering , maar ook door een 
medewerker de certificering te laten behalen voor indicering richting sociale economie. Zo kunnen ook de klanten 
met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt sneller richting maatwerk of LDE georiënteerd worden.  
Ze wist niet dat het raadslid een nieuw job zocht en als u gisteren de vacatures van de stad hebt bekeken is het 
volledig logisch dat de functie van maatschappelijk werker voor de dienst activering er niet tussen stond. Wij 
beschikken voor aanwervingen op de sociale dienst namelijk over een werfreserve. We hebben de eerste persoon 
op de werfreserve gecontacteerd, en deze persoon heeft de job aangenomen. Na de opzegperiode bij de huidige 
werkgever kunnen we dus verder onze dienst activering uitbouwen 
 
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 
6. Vraag ivm bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 
U zal zich herinneren dat ik met betrekking tot het aspect “mondelinge vragen” de voorbije legislatuur op 17/12/2018 
heb afgesloten met een mondelinge vraag over de lancering van een projectoproep van minister Crevits, minister Muyters 
en minister Gatz voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 
Ik kreeg toen als antwoord van toenmalig en huidig schepen bevoegd voor onderwijs dat het – en ik citeer -  een zeer 
terechte vraag betrof. Terechte vragen verdienen – daar zal u het hopelijk mee eens zijn – een consequente opvolging. 
Zoals ik in de vraagstelling in december had aangegeven verliep de oproep gericht aan alle Nederlandstalige 
kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel tot 22 februari 
2019. 



Ik wil graag weten of er door dit stadsbestuur uiteindelijk is ingegaan op die oproep en of er dus effectief een 
projectaanvraag is ingediend, die de bedoeling heeft tegemoet te komen aan de noden van de brede omgeving waarin 
onze lagere scholen ingebed zijn of zouden kunnen zijn.  
 
Schepen Vanryckegem vindt het belangrijk dat schoolspeelplaatsen belangrijk en de schepen had reeds contact 
met de andere schoolbesturen. Ze meldt dat het stadsbestuur geen aanvraag heeft ingediend in het kader van de 
projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Uiteraard vinden wij het als stad belangrijk 
dat schoolspeelplaatsen maximaal uitnodigen tot beweging en spel en ook buiten de schooluren kunnen gebruikt 
worden voor allerlei activiteiten in de buurt. De timing van deze specifieke projectoproep is wel ongelukkig te 
noemen, gezien die liep van november 2018 tot februari 2019. In de periode tussen de verkiezingen en de 
installatie van de nieuw verkozen besturen kunnen er enerzijds geen fundamentele beleidsbeslissingen meer 
worden genomen. Anderzijds zijn de nieuwe coalities dan ook bezig met de voorbereiding voor de opmaak van 
het nieuwe bestuursakkoord. Concreet betekent dit dat lokale besturen de facto enkel konden intekenen vanaf 
januari 2019 tot en met 22 februari 2019. Ze is tevreden dat de stad vanuit haar gemeentescholen wel reeds 
initiatieven n genomen heeft. Wel zet de stad in met de GBS Barthel met een groene speelruimte ingebed waar 
ook de academies aan bod komen. Wat betreft de GBS Wonderwijzer wordt vanuit de schoolraad het initiatief 
genomen om een groene speelplaats te realiseren. Als Team 8930 restte er ons dus nog weinig tijd om, samen 
met ons gemeentelijk onderwijs, een uitgewerkt en  gedragen projectvoorstel in te dienen. Ongetwijfeld worden 
er in de toekomst nog projectoproepen gelanceerd en zal de stad alle oproepen tot deelname van andere 
schoolnetten toejuichen. Wij zullen die oproepen zeker opvolgen en niet nalaten om concrete voorstellen in te 
dienen als er zich interessante opportuniteiten aanbieden. Raadslid Mingels vindt het jammer dat er niet op 
ingegaan werd en hij had zijn vraag gesteld op de gemeenteraad van 17 december 2018. Hij weet ook wel dat dit 
niet het gemakkelijkste moment is omdat het niet de gemakkelijkste periode was, maar hij heeft deze vraag bewust 
gesteld aan de verantwoordelijke mandataris omdat die op hetzelfde domein gebleven is. Misschien hadden 
subsidies aan deze vraag tegemoet kunnen komen. Hij weet dat deze vraag in Lauwe leeft en hij is voor een stukje 
ontgoocheld en hij is blij dat de stad nog zal ingaan op dergelijke vragen en initiatieven. Schepen Vanryckegem 
vindt dat hier dan een voorwaarde aan vasthangt, namelijk dat je met twee moet zijn om een initiatief in te dienen. 
Raadslid Mingels vindt dat dit deel uitmaakt van de oproep om met partners te gaan samenzitten en het was 
relatief gemakkelijk want er waren partners zoals het oudercomité en jeugdverenigingen om op die manier aan 
middelen te om te  doen wat we reeds deden. Menen beschikt over niet veel geld en daarom leek ieder zinvol 
aanbod van die 3 ministers interessant om daarop in te gaan. Hij zal vanuit de oppositie waakzaam blijven om 
tussen te komen met zijn terechte vragen.      
 
7. Vraag ivm watervisie. 
Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2017 heb ik een mondelinge vraag gesteld over het verantwoord gebruik van water 
– meer bepaald drinkwater – door de stadsdiensten. Ik heb die vraag gesteld in het kader van een langdurige droogte die 
zich toen manifesteerde. Die droogte was aanleiding voor de gouverneur van West-Vlaanderen om de bevolking 
maatregelen op te leggen, die kaderden in het verantwoord omgaan met water. Maatregelen die door het toenmalig CBS 
in de feiten met de voeten werden getreden. 
Tijdens de zomer van 2018 mochten we hetzelfde fenomeen meemaken. De droogte zorgde er opnieuw voor dat de 
gouverneur aan de alarmbel trok en beperkingen oplegde. Niet enkel wat het gebruik van drinkwater betrof maar 
evengoed wat het gebruik van oppervlaktewater door landbouwers betrof. 
Misschien is het de meeste van de raadslieden niet opgevallen, maar deze winter kan nu al als één van de droogste 
winters worden omschreven. Gelukkig hebben we eind januari –begin februari verschillende sneeuwdagen gekend en die 
dragen onmiskenbaar bij tot de trage insijpeling van de neerslag. Sindsdien heeft deze winter zich vooral van zijn meest 
zonnige kant laten zien met opeenvolgende temperatuurrecords, die tegelijk als zeer aangenaam worden ervaren maar 
ontegensprekelijk ook andere gevolgen genereren.  
Feit is dat de aard van de winter van 2018-2019 niet echt bijdraagt tot het herstel van de ondergrondse watertafels, 
waarvan we afhankelijk zijn voor onze drinkwatervoorziening. Bij gebrek aan een tijdige aanvulling van die tafels, zullen 



we in 2019 allicht veel sneller dan ooit het geval is geweest, moeten overgaan tot gepaste maatregelen om de 
beschikbaarheid van drinkwater te blijven garanderen. 
Ik heb naar aanleiding van mijn tussenkomst in 2017 gevraagd om onze kijk op water te verbreden en meer aandacht 
te ontwikkelen voor de beschikbaarheid van water en het lokaal gebruik ervan. Ik zou in dat verband graag willen weten 
in welke mate het stadsbestuur daarop vandaag al anticipeert? 
 
Schepen Roose stelt dat de stad maatregelen neemt inzake klimaatadaptatie en daar hoort ook de 
droogteproblematiek bij. Het gebruik van leidingwater wordt zoveel mogelijk vermeden bij de thermische 
onkruidbestrijding, de waterronden en de veegmachine. Er wordt gebruik gemaakt van de regenwaterputten op 
oa : de site Grondgebiedszaken, de terreinen Andante en het depot Lauwe. Er zijn stappen gezet om het 
waterverbruik te verminderen. Indien de putten droog komen te staan dient wel overgeschakeld te worden op 
leidingwater, waarvoor een zwaardere pomp voorzien werd. We hebben tevens een rol qua sensibilisering en we 
houden hiermee ook rekening naar toekomstige inplantingen. We hebben de klimaatportal gepresenteerd in het 
Schepencollege met de visie 2100 omtrent overstromingsgebieden. Dit werd ook op de milieuraad besproken en 
dit naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het Nieuw Plan Water werd gisterenavond een advies 
geformuleerd op de milieuraad. Raadslid Mingels meldt dat deze vraag geïnspireerd was door een vraag in 2017 
naar aanleiding van de toepassingen door de technische dienst. Nu wordt gesteld dat er een pomp zou gebruikt 
worden om 30.000 liter water op te pompen en die pomp wordt niet gebruikt. Schepen  Roose meldt dat er 
nu een zwaardere pomp geplaatst werd en dat deze wel in gebruik is en deze informatie dateert van 5 uur geleden. 
Raadslid Mingels weet dan weer dat de auto’s tot vorige week met kraantjeswater gewassen werden. Het moet 
permanente aandacht vereisen en het zal een strategie vergen want de diensten kiezen vaak de gemakkelijkste 
weg. Hij is redelijk overtuigd dat zijn informatie correct is. Hier wordt gekozen om te zwijgen over technische 
problemen om dan weer over te gaan op de orde van de dag. Schepen Roose is het eens over deze materie en 
hij zal de bezorgdheid van het raadslid delen met de diensten.    
 
8. Vraag ivm aanwerving beleidsmedewerkers. 
De principiële beslissing tot aanwerving van drie beleidsmedewerkers dateert al van het schepencollege van 9 januari. Er 
werd aangegeven dat het om 1 kabinetspersoneelslid per fractie in de meerderheid gaat.  In het verslag van die 
vergadering werd toen geen enkele verantwoording voor die principiële beslissing meegegeven. Er werd eigenlijk enkel 
melding gemaakt van een maximale kostprijs op jaarbasis bij aanwerving (61.055 euro of het equivalent van voltijdse 
tewerkstelling op jaarbasis in salarisschaal B2 met 15 jaar geldelijke anciënniteit). 
Voor wie meer uitleg wilde bij dat principieel besluit was het uitkijken naar het vervolg. Wij hadden gehoopt dat de 
beleidsnota alsnog antwoorden zou bieden, maar die is er tot vandaag niet. Begrijp me niet verkeerd. De Groen-fractie is 
voorstander van een goed doordachte en goed uitgewerkte beleidsnota . Gezien een coalitieprogramma iets anders is dan 
een partij- of een verkiezingsprogramma zijn we bereid om geduld te oefenen. Gezien de chronologie van de feiten is de 
vraag of ons geduld terecht is. 
Feit is dat in de volgende verslagen van het CBS – verslagen waarin de respectievelijke aanwervingen zijn meegenomen - 
geen enkele reden wordt aangegeven waarom het CBS is overgegaan tot dat soort aanwervingen. Het is ook gissen naar 
de reden waarom net die mensen als kabinetsmedewerker op de loonlijst van de stad werden gezet.  
Tijdens het eerder vermeld personeelsfeest vond het stadsbestuur het belangrijk om de drie beleidsmedewerkers aan alle 
andere medewerkers voor te stellen. Bij die gelegenheid werd er op gewezen dat de drie kabinetsmedewerkers een baard 
hadden. Wie ben ik om het element “baard” bij een aanwerving in vraag te stellen? Ik kan me – eerlijk waar - zelfs 
voorstellen dat het een meerwaarde heeft. Net zoals ik vind dat lang ros haar en blauwe ogen een meerwaarde kunnen 
hebben. Ik heb die avond vastgesteld dat dat die laatste 2 elementen voor het CBS blijkbaar niet doorslaggevend waren 
in de overweging om tot aanwerving over te gaan. Ik vraag me af waarom? Ik vraag me vooral af welke vraag of welk 
profiel dan wel aan de grond ligt van die specifieke aanwervingen, die mogelijk verschillende andere noodzakelijke 
aanwervingen in de weg kunnen staan? Ik hoop het vanavond van u te mogen vernemen. 
 



Schepen Declercq meldt dat de aanwerving van de kabinetsmedewerkers een weloverwogen keuze is geweest 
want die keuze is ingegeven door een sterke inhoudelijke beleidsondersteuning en om de afstand tussen het beleid 
en de administratie te verkleinen. Het is logisch dat deze medewerkers ook op het personeelsfeest worden 
voorgesteld aan de medewerkers. De verwijzing naar het feit dat de beleidsmedewerkers alle drie een baard 
hebben, was louter een knipoog en heeft inderdaad  niets te maken met hun specifieke aanwerving, enige conclusie 
die je er misschien zou kunnen aan verbinden is dat ze zo hard moeten werken dat ze geen tijd meer hebben om 
zich te scheren.  Alvorens tot een aanstelling over te gaan werden gesprekken gevoerd met verschillende 
kandidaten. We zijn trots dat we drie erg ervaren en diverse profielen hebben gevonden  met een zeer brede 
expertise op ieder beleidsdomein in onze stad. Momenteel zijn zij dan ook samen met onze diensten keihard aan 
het werk om een sterke, goed onderbouwde en financieel verantwoordelijke beleidsnota voor te bereiden, die 
wij u binnenkort graag voorstellen. Wat de kostprijs voor aanstelling betreft, geef ik alvast mee dat wij als bestuur 
een grondige afweging hebben gemaakt betreffende de verloning. Het aanstellen van ervaren en bekwame 
medewerkers heeft zeker een kostprijs. Maar tegelijkertijd moeten wij het budget steeds blijven bewaken. Daarom 
is de verloning van de kabinetsmedewerkers beperkt gebleven, zo werken twee van de drie leden niet voltijds om 
het budget binnen de perken te houden. Dat zij rekening houdende hiermee voor onze stad Menen 
gekozen hebben, kan als blijk van engagement en betrokkenheid voor onze stad, zeker tellen. Raadslid Mingels 
vindt dat het excuus met de baard wel werkt en dat in alle gekheid op een stokje. In alle communicatie is het 
stadsbestuur voortdurend als Team 8930 naar buiten getreden en ‘voortdurend’ is een understatement. Hij stelt 
vast dat er 1 medewerker per fractie aangesteld werd en de visie over de aanwervingen was niet 
partijoverschrijdend of teamgericht. Deze aanwervingen leiden niet tot de uitbreiding van de collectieve diensten, 
en hij vreest dat op die manier wordt aangetoond dat Team 8930 tot een gimmick geworden is die doet denken 
aan een verkiezingscampagne. We zullen zien wat het allemaal geeft. Het stoort hem dat in de voorstelling op het 
personeelsfeest werd gesteld dat we gingen spreken over collega’s, in de context van ambtenaren. Deze 
aanstellingen wordt betaald uit de stadskas en achteraf zal moeten blijken of die investering gerendeerd zal hebben. 
Er werden ook geen voorwaarden gesteld voor deze aanstellingen en de mensen uit de ambtenarij weten dit ook. 
Hij houdt hier geen discours tegen de mensen die aangesteld werden. Wel wenst hij te waarschuwen dat als de 
hogere overheid het aantal uitvoerende mandaten vermindert van 9 naar 8, men hier deze feitelijk van 8 naar 11 
brengt. In Menen wordt dit een nieuw gegeven, waar men in Kortrijk reeds lang met kabinetsmedewerkers werkt. 
Kortrijk is een centrumstad met extra financiële tegemoetkomingen. Hij hoopt dat die investering zal renderen 
en men zou gek moeten zijn om daar geen goede medewerkers te plaatsen. Het zal een oefening worden om een 
modus vivendi te vinden en hij kijkt ook naar de waarnemend algemeen directeur om daar mee om te gaan. 
Schepen Declercq heeft het woord collega’s gebruikt als het gaat over mensen die samen aan 1 project werken. 
Het komt er op neer dat de mandatarissen, kabinetsmedewerkers samen met de ambtenaren werken aan één 
beleid los van het feit hoe ze worden gepercipieerd. Ze is overtuigd dat het een goede keuze was en het was geen 
nieuw gegeven en het gaat om een inhoudelijk project en Menen is een grensstad met centrumfenomenen. 
Inhoudelijk is het een versterking die de link moet vormen tussen de mandatarissen en de ambtenaren op de 
werkvloer en daarom is het belangrijk om een brug te slaan, zodat er extra middelen naar Menen gehaald kunnen 
worden. Raadslid Mingels vraagt of die medewerkers dossiers zullen schrijven. Schepen Declercq antwoordt 
dat ze zullen meewerken om een netwerk uit te bouwen om meer middelen naar Menen te krijgen.             
 
 
9. Vraag ivm klimaatactie? Graag! 
Menen heeft recent een light versie van een scholierenklimaatactie mogen ervaren. Jongeren vragen, overal in 
Vlaanderen, aan hun politici om vandaag lokale maatregelen te nemen, die een positief effect hebben op hun toekomst. 
Onze fractie vindt hun vraag legitiem. 
We hebben echter vastgesteld dat de vraag van de Meense jongeren vakkundig werd gecounterd door het stadsbestuur. 
De jongeren werden naar huis of naar school gestuurd met de vraag om zelf met oplossingen te komen. Laat ons toe om 
dat een vreemde gang van zaken te vinden.  



De klimaatjongeren zeggen al maandenlang dat politici de klimaatproblematiek niet op de lange baan mogen schuiven 
en de aanbevelingen van wetenschappers en experten ter zake moeten volgen. Op vlak van lokale acties zijn door de 
wetenschap en door experten inzake mobiliteit, openbaar groenbeheer en tal van (middenveld)organisaties al 
aanbevelingen geschreven om lokaal gepaste antwoorden te bieden op deze globale problematiek. Veel van die 
voorstellen heb ik als gemeenteraadslid in deze zaal aan de respectievelijke meerderheid overgemaakt. Ik herinner me 
enerzijds nog bitsige discussies over openbaar groenbeheer. Anderzijds werden veel voorstellen ‘meegenomen’. De vraag 
is waar ze zich momenteel bevinden. 
Mijn vraag aan deze meerderheid is of het de bedoeling is om een soortgelijk spelletje te spelen met de klimaatjongeren? 
Op welke manier kan deze meerderheid garanderen dat ze de voorstellen van de jongeren ernstig zullen nemen? 
 
Schepen Roose bedankt het raadslid voor zijn vraag die de klimaat problematiek nogmaals onder de aandacht 
brengt. Ik denk dat we volledig akkoord zijn dat ook het lokale niveau een rol te spelen heeft inzake de 
klimaatproblematiek. Ik neem mijn functie als schepen voor klimaat serieus en we gaan hier ook initiatief nemen. 
Wij baseren ons bij het uitschrijven van onze beleidsvisie op diverse bronnen die ons nuttige ideeën aanbrengen 
qua energie, mobiliteit en groen. Uw voorstellen kunnen ons hierin gerust ondersteunen.  We vonden het wel 
zinvol om de stem van de jongeren hierin te horen. Gezien participatie en betrokkenheid iets is wat voor Team 
8930 heel belangrijk is, vonden we het dan ook niet meer dan normaal om de jongeren op het stadhuis uit te 
nodigen om hen toe te laten hun stem te laten horen en hen de kans te bieden hun verzuchtingen over te maken. 
En ja, we nemen hun opmerkingen ernstig. We hebben de initiële opmerkingen van de jongeren allemaal genoteerd 
en we willen hen een eerlijk antwoord garanderen wat we wel en wat we niet kunnen realiseren. Het feit dat we 
de leerlingenraden wensen te laten zetelen in de stedelijke milieuraad en dat de huidige leden in de milieuraad 
hierop enthousiast ingingen om hiervoor de statuten aan te passen (wat we de volgende gemeenteraad hier ter 
goedkeuring) is het beste bewijs dat we geen politieke spelletjes beogen en hier correct mee omgaan, want zij 
zullen ons de gehele legislatuur net zoals u mogen beoordelen op onze daden. Raadslid Mingels is blij dat de 
jongeren een plaats krijgen in de adviesraden, die gelinkt zijn aan thema’s waarover zij zich zorgen maken.  Het is 
ook belangrijk om de jongeren de rol te laten spelen die ze wensen te spelen. Niet iedere jongere die zich zorgen 
maakt, kan oplossingen naar voren schuiven. Men mag dit niet verwachten van iemand die zich zorgen maakt. Hij 
was echter wel verrast te moeten horen dat de jongeren huiswerk kregen om te doen. Op een andere manier 
wenst hij zo wel zijn bezorgdheid te uiten. Als iemand verlegen is om antwoorden, dan is Groen ter beschikking. 
Het klimaat is zijn core-business. Hij ziet ook wel wat de toekomst zal brengen. Schepen Roose stelt dat het 
klimaat voor iedereen de core-business van onze planeet is en hij is het voor het overige eens met het raadslid. 
Raadslid Mingels stelt dat als het klimaat de core-business zou zijn, er dan geen probleem zou zijn.       
 
10. Vraag ivm directory gewijs. 
Als gemeenteraadslid maken we sinds 2014 gebruik van een digitaal platform dat het ons mogelijk maakt om dossiers te 
bestuderen. Het systeem mag dan niet 100% sluitend zijn, mijn tussenkomsten bewijzen dat het een zeer interessant 
instrument is voor wie zijn opdracht als gemeenteraadslid ernstig neemt. 
Sinds de zogenaamde inkanteling van Stad en OCMW is de directory uitgebreid met extra informatie. En dat is opnieuw 
een goede zaak want ze komt ten goede aan alle OCMW-raadsleden. Wat ons daarbij opvalt is dat de verslagen van het 
Vast Bureau van het OCMW ook op het platform staan. We vragen ons bijgevolg af hoe het komt dat de verslagen van 
het CBS tot nog toe geen plaats gekregen hebben op het platform voor gemeenteraadsleden. Is daar een specifieke 
reden voor? Kunnen de verslagen van de CBS alsnog een plekje krijgen op het platform? 
 
Schepen Roose stelt dat dit platform bedoeld is om de dossiers van de gemeente- en OCMW-raad digitaal ter 
beschikking te stellen van de raadsleden. De goedgekeurde verslagen van het CBS werden per mail bezorgd aan 
de raadsleden. Op heden is er inderdaad een andere werkwijze tussen stad en OCMW, maar deze is sowieso van 
tijdelijke aard. Binnen afzienbare termijn wordt de overstap gemaakt naar een volledig digitale notuleringssysteem 
voor de raden. Dit is reeds geïmplementeerd voor het CBS en VB. Binnen deze module werken stad en OCMW 
reeds op een identieke wijze. Wanneer dit wordt uitgerold voor de gemeenteraad zullen alle documenten op een 



gelijkaardige manier digitaal ter beschikking worden gesteld. Een precieze timing van deze uitrol is nog niet gekend 
en zal tijdig worden meegedeeld aan de raadsleden.  
 
Mondeling vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes 
11. Vraag ivm nieuwe beleidsplan. 
Beste, ik word dagelijks aangesproken van bezorgde inwoners die me vragen waar het nieuwe bestuur eigenlijk met onze 
stad naartoe wil. Kunnen wij al een tip van de sluier krijgen omtrent het nieuwe beleidsplan, zodat wij al een antwoord 
kunnen geven ? 
 
De Burgemeester herhaalt het nogmaals en dit voor de derde keer, na zijn antwoord op de gemeenteraad van 
30 januari, waar u als raadslid toen afwezig was. Team 8930 is volop bezig met hun huiswerk en achter de 
schermen is iedereen hard aan het werk om alle beleidsaspecten en –accenten in kaart te brengen. In april zal ons 
Team 8930 aan de Menenaar een duidelijk, evenwichtig en concreet beleidsplan voorstellen. Het enige wat we 
vragen is nog even geduld uit te oefenen. Hijzelf is hierover nog niet aangesproken en toen heeft hij ook andere 
burgemeesters hierover gehoord en die hebben gesteld om zich hierover niet te laten opjagen. Het is van belang 
dat de beleidsvisie ook wordt gedragen door de politiek en de burgers. Raadslid Bonte-Vanraes denkt dat de 
burgemeester wel reeds deze vraag gekregen heeft en dit zeker op de nieuwjaarsreceptie van Menen Grensland 
en ze citeert 2 uitspraken. Ze citeert ‘Het is alsof je met een groepje een onderneming start en een BTW-nummer 
aanvraagt en dan pas gaat nadenken over wat de onderneming gaat doen’. Ze citeert de burgemeester die gezegd 
heeft ‘dat Menen zeker geen sexy stad is’. Ze wist niet wat ze hoorde. Ze stelt dat iets wat je graag ziet, niet zo 
gaat benoemen. Ze vertelt geen nieuwigheden dat ondernemers uit Menen en ook in Menen investeren, hun 
wenkbrauwen fronzen. De Voorzitter vraagt dat het raadslid bij de vraagstelling blijft. Raadslid Bonte-
Vanraes gaat verder en stelt dat de ondernemers zich zorgen maken over de beleidsintenties van dit bestuur. 
Dit kan rechtgezet worden met een ondernemersvriendelijk beleid. Het is goed dat de ondernemers het beleid 
bekijken. De Burgemeester verduidelijkt dat hij gehoord heeft van de ondernemers zelf dat Menen niet de 
meest sexy stad is. Hij wil er wel iets moois van maken. Hij vindt het niet kunnen om verder negatief te blijven 
doen. De keuze moet gemaakt worden door onszelf hier aanwezig en dit is belangrijk voor de heropstanding van 
de stad. Hij heeft reeds samengezeten met 5 investeerders en er is heel wat interesse en het raadslid hoeft zich 
hierover geen zorgen te maken. Hij was echter zeer verrast met de repliek van 5 jonge ondernemers uit Menen 
die een zeer negatieve reactie gaven op Menen. We moeten terug in de eerste plaats de ambassadeurs van Menen 
worden. Het is jammer dat het raadslid dit aangrijpt om zaken over te nemen die anderen gezegd zouden hebben. 
Je mag stellen dat het gevraag over de beleidsnota mag stoppen. Het is zeer gemakkelijk om met 100 punten te 
komen en om die dan te realiseren omdat er geen financiën zijn of niet gedragen is. Raadslid Bonte-Vanraes 
kijkt uit naar een ondernemingsgezind plan. De Burgemeester verwijst naar de realisaties in de vorige legislatuur 
zoals LAR-zuid, de Bramier, de Tybersite, Menen-Oost en eventueel Menen-West, die heel ondernemingsgezind 
zijn.                       
 
Mondelinge vraag van raadslid Frederik Vandamme. 
12. Vraag ivm gebruik leegstaande panden voor cultuur en jeugd. 
In de krant konden we lezen dat leegstaande panden ter beschikking zullen worden van cultuur en jeugd. De Menenaars 
bruisen van de initiatieven en hebben hier steeds plaats voor tekort. Anderzijds zijn er ook veel leegstaande panden in 
onze stad. We kunnen dan ook enkel toejuichen dat deze twee problematieken worden samengebracht. 
Het stadsbestuur dient dit echter verantwoord te doen. 
Welke maatregelen zullen er worden genomen om de veiligheid van de gebruikers van de panden te garanderen? 
Zullen de initiatieven samen met de panden gesloopt worden of voorzien jullie extra ruimte na de sloop? 
 
Schepen Vanryckegem stelt het project ‘De Panden’ gegroeid is vanuit het pand El Greco en het tijdelijke 
aspect van ‘De Panden’ is vanzelfsprekend gezien de bezettingen ter bede slechts tot 1 september 
lopen. Vanzelfsprekend zullen we dit bruisend initiatief grondig evalueren. Het kan de basis vormen voor nieuwe, 



al dan niet permanente of tijdelijke, projecten. Er is een gemak om “ad hoc” een tijdelijke installatie te voorzien 
waar men de vaste plaats van de Steiger kan verlaten. Het fietsateljee en het jeugdopbouwwerk zullen op 
permanente basis gehuisvest moeten worden. Maar op vandaag zien we De Panden voornamelijk als een 
dynamische proeftuin die een basis kan leggen voor de toekomst voor socio-culturele sector die het op vandaag 
moeilijk heeft. Raadslid Vandamme meldt dat bepaalde zaken een vervolg zullen krijgen eenmaal men ervan 
proeft. Hij verwijst ook naar El Greco wat betreft de veiligheid en hij vraagt of de stad deze panden zal 
ondersteunen qua veiligheid. Schepen Vanryckegem ziet een rol voor de stad weggelegd als coördinator en 
voor sommige panden wordt een blijvende situatie voorzien zoals samenlevingsopbouw en het fietsateljee. De 
anderen zoeken een tijdelijke invulling. Het charmante hieraan is dat er eens een andere plaats voorzien wordt 
om iets in te richten. We kunnen niet inspelen op het feit dat het tijdelijke permanent zou worden. Dit gebeurt 
overal en dit is het eigene aan dit soort projecten. Raadslid Vandamme stelt voor om vanuit die eigenheid in 
te zetten op de langere termijn. Hij wenst echter de veiligheid en de nooduitgangen in orde te laten brengen. Hij 
pleit ervoor dat de stad dit verder ondersteunt.         
 
 
Mondelinge vraag van raadslid Julie Roussel.  
13. Vraag ivm dierenasiel. 
De wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren dateert uit 1986 en stelt dat de steden en de gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de achtergelaten, zwervende en verloren dieren op hun grondgebied. 
De meeste steden en gemeenten hebben dan ook een overeenkomst met een plaatselijk dierenasiel en geven hen een 
financiële bijdrage. 
Zo ook Menen. Menen geeft jaarlijks 10.000 € subsidie aan het dierenasiel. De Grensstreek op de LAR. 
Stad Menen en haar inwoners kan de werking van dit asiel alleen maar toejuichen. De vrijwilligers leveren goed werk, 
met liefde voor het dier.  
Jammer genoeg heeft het asiel de laatste jaren te kampen met verschillende problemen. Het is moeilijk om nog nieuwe 
vrijwilligers te vinden die zich belangloos inzetten voor het welzijn van de verloren gelopen of achter gelaten poezen en 
honden. 
Ook de locatie heeft de laatste jaren voor heel wat kopzorgen gezorgd. Enkele jaren geleden wilde de toenmalige 
eigenaar alles verkopen. 
In eerste instantie had het asiel het idee om zelf de gronden met de gebouwen aan te kopen. Maar dit bleek geen 
haalbare kaart. 
Gelukkig werd er toen wel een andere eigenaar gevonden die geen probleem bleek te hebben met het bestaand asiel. 
Maar dit is echter niet voldoende. De gebouwen zijn dringend aan vernieuwing toe en het geld is er niet. Er is ook geen 
zekerheid of het asiel op dezelfde locatie zal kunnen blijven. 
Daarom volgende vraag :  
- Welke stappen zal u ondernemen om het asiel te helpen zoeken naar vrijwilligers om zo de werking te blijven 
garanderen? 
- Welke stappen zal u ondernemen om te zorgen dat het asiel op dezelfde locatie zal kunnen blijven? 
- Welke stappen zal u ondernemen om het renoveren van de  gebouwen mogelijk te maken of om een nieuwbouw te 
kunnen realiseren? 
- Indien dit allemaal niet mogelijk is, hoe zal u uw wettelijke verantwoordelijkheid opnemen voor deze achtergelaten, 
zwervende en verloren dieren? 
 
Schepen Breye deelt dezelfde bekommernis als het raadslid en wenst als stad een oproep te lanceren via de 
stadskrant Leiedraad en via de dierenartsen om vrijwilligers te zoeken voor het dierenasiel. Het behoud van het 
dierenasiel op de LAR is in wezen een zaak tussen de nieuwe eigenaar van de hoeve en het dierenasiel vzw De 
Grensstreek. De locatie op de LAR is in ieder geval zeer geschikt omwille van de geluidsoverlast dat een 
dierenasiel onvermijdelijk met zich meebrengt. Als blijkt dat het dierenasiel niet langer meer op de LAR kan 



blijven, dan zal de stad naar een alternatief zoeken. Menen beslist hier wel niet alleen over, maar moet eveneens 
een akkoord vinden met de gemeenten Wevelgem en Ledegem die mee bijdragen aan het huidige dierenasiel. 
 
Na afhandeling van de mondelinge vragen, op het einde van het openbare gedeelte van de 
gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om 21.16 uur.   
 
De schorsing wordt opgeheven om het geheime gedeelte van de gemeenteraadszitting te openen 
om 22.03 uur. 
 
Raadslid Fournier komt de zittingzaal binnen. 
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