
 

GEMEENTERAAD 

 

AGENDA  zitting van woensdag 26 juni 2019 om 19:00 u. 

 

 

OPENBAAR 

1. GR/2019/071 | Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid. 

Samenvatting 

Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid 
 

2. GR/2019/081 | Hernieuwde eindafrekening in de omslag voor de brandweerkosten 
(jaren 2006-2010).Standpunt. 

Samenvatting 

De stad Menen is (samen met gemeenten Zwevegem, Kuurne en Anzegem en stad Harelbeke) in diverse 
juridische procedures betrokken tegen de Belgische Staat , inzake  de omslagkosten 
brandbeveiliging  (aandeel in de kosten brandbeveiliging van gemeenten met Y-centra door gemeenten 
met Z-Centra ). 

Voor de dienstjaren 2006-2012 werd recent door de Raad van State de eerdere eindafrekening 
vernietigd. De gouverneur deelde mee een hernieuwde eindafrekening voor jaren 2006-2012 over te 
maken aan de gemeenten. Teneinde de rechten van de stad Menen te vrijwaren, is het aangewezen dat 
de stad tijdig haar standpunt bepaalt omtrent de hernieuwde eindafrekening,  binnen de termijn van 40 
dagen. Een advies wordt niet meer gevraagd. 

3. GR/2019/067 | Patrimonium. Verkaveling Lauwe aan de Leie. Kosteloze 
grondoverdracht van grond gelegen Koningin Astridlaan te Lauwe (lot 11 en 12) voor 
opname in openbaar domein als groenzone en wegenis. Goedkeuring ontwerpakte. 

Samenvatting 

In uitvoering van de Verkaveling Lauwe aan de Leie, en de verkavelingsovereenkomst dd. 01.09.2014 met 
de projectontwikkelaar en verkavelaar, zijn lot 11 en lot 12 (groenzone en wegenis gelegen kant Zuid), in 
staat tot overdracht in het openbaar domein van de stad.  

Dit betreft de overdracht van lot 11 en lot 12 van de verkaveling , zoals aangeduid op het 
verkavelingsplan opgemaakt door Bureau Cnockaert uit Kortrijk dd. 24.09.2014. Concreet betreft dit de 
percelen gelegen te Menen, derde afdeling, Lauwe, Koningin Astridlaan sectie A nr. 0739EP0000 met een 
oppervlakte van 69 a 86ca en nr.  0739BP0000 met een oppervlakte van 49 a 04ca. De overdracht 
gebeurt kosteloos. 

De verwerving van deze stukken stuk grond gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald voor 
opname in het openbaar domein als wegenis en groenzone. 

  

4. GR/2019/059 | Vaststelling jaarrekening 2018 stad Menen 

Samenvatting 

Vaststellen van de jaarrekening 2018 

 



5. GR/2019/080 | Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur: jaarrekeningen 2018. 

Samenvatting 

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: jaarrekeningen 2018 

6. GR/2019/079 | Stadsbudget 2019: eerste budgetherziening 2019. 

Samenvatting 

Stad Menen: eerste budgetwijziging 2019 

7. GR/2019/073 | Goedkeuring beheersplan oude vestingen Menen door Onroerend 
Erfgoed. 

Samenvatting 

Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde het beheersplan van oude vestingen te Menen goed op 7 mei 
2019. 

8. GR/2019/068 | Goedkeuring rekening en jaarverslag 2018 interlokale vereniging 
gewestelijke sportwerking. 

Samenvatting 

Goedkeuring van de rekening en het jaarverslag van de werking 2018 van Interlokale Vereniging 
Gewestelijke Sportwerking. 
Aanstelling van een vereffenaar door het beheerscomité van de interlokale Vereniging Gewestelijke 
Sportwerking.  

9. GR/2019/056 | Academie voor Muziek & Woord: verhuur instrumenten: goedkeuring 
huurreglement en goedkeuring aanpassing academiereglement. 

Samenvatting 

Academie voor Muziek & Woord: verhuur instrumenten: goedkeuring huurreglement en goedkeuring 
aanpassing academiereglement. 

10. GR/2019/075 | Hervorming adviesraden: Van cultuurraad naar open Cultuurforum. 

Samenvatting 

Van cultuurraad naar open Cultuurforum 

 

Het bestuur miste dynamiek en creativiteit in de huidige adviesraden cultuur en bibliotheek. De 
vastgelegde structuur en de samenstelling van deze raden bleken niet de geschikte vorm te hebben om 
nieuwe insteken op te vangen of andere inwoners toe te laten hun mening te geven. 

Bedoeling was een adviesraad op poten te zetten die wisselend en volgens thema advies wil geven aan de 
stad, die uitnodigend en dynamisch op een motiverende manier mensen samenbrengt, en ook onderling 
kruisbestuiving stimuleert tussen de lokale cultuurmakers. 

11. GR/2019/076 | Algemene vergadering CC De Steiger vzw. 

Samenvatting 

Op donderdag 27 juni 2019 om 19u gaat de algemene vergadering door van vzw CC De Steiger.  

12. GR/2019/065 | Goedkeuren gezamenlijke deontologische code personeelsleden stad 
en OCMW Menen. 

Samenvatting 

Goedkeuren gezamenlijke deontologische code personeelsleden stad en OCMW Menen. 



13. GR/2019/069 | Goedkeuren gezamenlijk organogram stad en OCMW Menen. 

Samenvatting 

Goedkeuren gezamenlijk organogram stad en OCMW Menen. 

14. GR/2019/066 | Goedkeuren beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen 
over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. 

Samenvatting 

Goedkeuren beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen over het gemeenschappelijk gebruik 
van elkaars diensten. 

15. GR/2019/074 | Kader Organisatiebeheersing. 

Samenvatting 

Het DLB bepaalt dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin 
die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad onderworpen zijn aan de goedkeuring 
van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel voor kader van 
Organisatiebeheersing, zijnde de Leidraad voor Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen, goed te 
keuren. 

16. GR/2019/054 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 5 juni 2019. 

Samenvatting 

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 5 juni 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting 
van 5 juni 2019 goed te keuren. 

17. GR/2019/053 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 

Samenvatting 

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de 
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad 
besproken.  

18. GR/2019/078 | OCMW Budget 2019: Budgetwijziging 2019/1. Goedkeuring. 

Samenvatting 

OCMW Budget 2019: budgetwijziging 2019/1 

BESLOTEN 

19. GR/2019/072 | Wijziging plaatsvervangende vertegenwoordiger VOKA in GECORO. 
Goedkeuring wijziging. 

20. GR/2019/077 | Samenstelling Raad van Bestuur en algemene vergadering CC De 
Steiger vzw. 

MENEN, woensdag 26 juni 2019 

De Algemeen Directeur 
 
 
Eric Algoet 

De Voorzitter Gemeenteraad 
 
 

Tom Vlaeminck 
 


