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Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias 
Eeckhout, Raadsleden 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

De Voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.04 uur. 
Na afhandeling van de mondelinge vragen, wordt de zitting geschorst om 22.30 uur. De schorsing wordt 
opgeheven en de zitting wordt terug geopend om 23.03 uur, om het dagordepunt van het OCMW Budget 
2019/1. Goedkeuring te behandelen en vervolgens start de besloten zitting om 23.05 uur. 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 23.18 uur. 

OPENBAAR 

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

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Art 6 §3 DLB 
Art 12 2° DLB 

Juridische grond 

art. 12 2° DLB 
Verkiesbaarheid: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: artikels 8 e.v., 11 e.v. en 57 e.v. 
Onverenigbaarheid: art. 10 Decreet Lokaal Bestuur 
Art. 6  §3 DLB 

  

Feiten, context en argumentatie 

Mevrouw Lisa Maxy, gemeenteraadslid CD&V, meldt met schrijven dd. 07.06.2019, dat ze wenst 
vervangen te worden in de gemeenteraad wegens zwangerschapsverlof door de eerste opvolger, 
met name de heer Vincent Dumortier. 

Art 12 2° DLB stelt dat deze verhindering duurt tot en met de negende week na de bevalling. 

De Gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het raadslid dat haar vervangt. Dit wil 
zeggen dat de raad moet nagaan of de heer Vincent Dumortier voldoet aan de 



verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad ook nakijken of er geen 
onverenigbaarheden zijn waardoor hij het mandaat niet kan opnemen. 

 De geloofsbrieven omvatten volgende stukken: 

- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister 
- Een recent uittreksel uit het strafregister 
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid 
 

Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid: 
1) De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU 
2) De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben 
3) Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente 
4) Niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden 
verkozen (dus als kandidaat) 

 
Onverenigbaarheden: 

Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten 
kunnen niet samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het Decreet Lokaal 
Bestuur stelt personen met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten. 

 Naast bepaalde familieleden kunnen de volgende personen geen deel uitmaken van de 
gemeenteraad: 

• de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad, de hoge ambtenaar aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen als de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 
ambtsgebied; 

• de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

• de leden van het operationeel kader; de leden van het administratief of logistiek kader van 
politiezone waar de gemeente toe behoort; 

• de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het OCMW dat die gemeente 
bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

• de leden van een districtsraad; 

• de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de 
Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van 
gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester; 

• de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of 
de echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente. 

• Naast de onverenigbaarheden in het Decreet Lokaal Bestuur verbieden ook andere 
wetten dat bepaalde personen, omwille van hun functie, een mandaat in de gemeenteraad 
opnemen (zoals bijv. art. 127 van de wet op de geïntegreerde politie) 

  

Na het onderzoek van de geloofsbrieven wordt de heer Vincent Dumortier opgeroepen om de 
eed af te leggen in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad. 
Deze luidt als volgt: 
 
 “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 
 
 
Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid 

Besluit 



Artikel 1 
De Gemeenteraad neemt akte van de verhindering van raadslid Lisa Maxy, vanaf heden tot en met 
de negende week na de bevalling. 
 
Artikel 2 
De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Vincent Dumortier goed en laat hem toe 
tot de eedaflegging. De eed luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen". 
Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid 
 
Artikel 3 
Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt akte genomen van deze eedaflegging en wordt 
vastgesteld dat de heer Vincent Dumortier, als plaatsvervangend gemeenteraadslid geïnstalleerd is 
tot de tijdelijke verhindering van raadslid Lisa Maxy voorbij is. 

 

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

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 
beperken  artikel 40 § 1, artikel 23,  en artikel 297 § 1 eerste lid. 

  

Juridische grond 

De wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid en zonder zich daartoe 
te willen beperken artikel 10; 

Feiten, context en argumentatie 

  

Op grond van  volgende overwegingen,  zowel feitelijk als juridisch: 

Het financieringssysteem voor omslagkosten brandbeveiliging , en de wettelijke basis in toepassing 
van de Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, artikel 10, die toelaat dat 
de provinciegouverneur zelf de normen vaststelt tot bepalen van het gemeentelijk aandeel van de 
gemeenten-groepscentra met een eigen Z-korps, wordt reeds meerdere jaren betwist door 
diverse gemeenten (Menen- Anzegem- Kuurne- Zwevegem en Harelbeke). 

Overwegende dat meerdere juridische procedures lopende zijn tegen de Belgische Staat inzake 
deze omslag van brandweerkosten; gelet op de stand van zaken in deze dossiers, en het 
aangehouden standpunt van de stad Menen hierin :  

1/ Bij arrest nr. 243.541 van 29.01.2019 heeft de Raad van State vernietigd 

 de beslissing van de (waarnemend) gouverneur van West-Vlaanderen van 
06.08.2014 waarbij deze de forfaitaire bijdragen in de brandweerkosten 
voor de jaren 2006 tot en met 2010 vaststelde, en; 

 de stilzwijgende goedkeuring van (a) door de minister van binnenlandse 
zaken.  

 2/ Een tweede procedure betreffende de vaststelling van de bijdragen door de jaren 
2011 en 2012 is nog hangende voor de Raad van State.  Gegeven de vernietiging van de 
beslissing voor de jaren 2011 en 2012 is een vernietiging voor deze jaren ook zeer 
waarschijnlijk. 

  

3/ In een burgerlijke procedure, ingesteld bij dagvaarding d.d. 06.09.2013 voor de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, is de terugbetaling 
gevorderd van de voorschotten, en die vordering werd gegrond verklaard bij vonnis van 
27 november 2014. 



  

De Belgische Staat heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend.  In het kader van 
de beroepsprocedure vordert het stadsbestuur volledige terugbetaling van de betwiste 
bijdragen voor de jaren 2006-2010. De zaak is voor pleidooi vastgesteld op de zitting 
van 28 mei 2020. Ook de bedragen voor de jaren 2011 en 2012 worden 
teruggevorderd. 

  

 4/  Omdat een vernietigingsarrest van de Raad van State terugwerkende kracht heeft 
en een titel vormt voor rechtsherstel werd via de raadsman aan de Staat terugbetaling 
gevraagd van voormelde bedragen.  Bij brief van 01.04.2019 heeft de minister van 
binnenlandse zaken de terugbetaling geweigerd.  In deze antwoordbrief wordt ook 
aangegeven dat de gouverneur binnen redelijke termijn een nieuw besluit zal nemen en 
ter goedkeuring aan de minister zal voorleggen. Door de stad werd hierop formeel 
gereageerd bij brief van 26.04.2019 en werd de inhoud van de brief van de minister 
integraal betwist. 

  

Op 20.05.2019 werd de burgemeester per mail uitgenodigd in de ambtswoning van de gouverneur 
op 04.07.2019 om dit aangekondigde besluit te horen toelichten.  Het college van burgemeester 
en schepenen heeft in zitting van 12.06.2019 beslist om op die uitnodiging in te gaan, uit respect 
voor het ambt van de gouverneur, evenwel onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige 
nadelige erkenning, zoals toegelicht in het antwoord aan de gouverneur d.d.  13.06.2019, met 
uitdrukkelijke verwijzing naar de lopende procedure voor het hof van beroep te Gent. 

  

Het was tot de opmaak van de agenda voor de gemeenteraadszitting van 26 juni 2019  onduidelijk 
wanneer de gouverneur al dan niet een nieuw gemotiveerd ontwerp van afrekening 
zou  toesturen, hetzij een nieuwe eindafrekening.  Om te vermijden dat de gemeenteraad, gezien 
de vakantieperiode, niet tijdig zou kunnen beslissen, heeft het college aan de voorzitter van de 
gemeenteraad voorgesteld dit punt proactief te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van 
26 juni 2019, teneinde standpunt in te nemen en zo nodig advies te verlenen; 

  

 De gemeenteraad stelt ter zitting vast dat het college van burgemeester en schepenen de 
hernieuwde afrekening van de gouverneur inmiddels heeft ontvangen op 18.06.2019 .  Het college 
ontving de berekening over de jaren 2006 – 2010 (waarbij eerdere berekening werd 
hernomen)  pas na vertrek van de dagorde van de gemeenteraad, hetgeen niet aan enig orgaan van 
de stad kan worden aangerekend.  De berekening werd daaropvolgend aan het dossier 
toegevoegd en onmiddellijk ter kennisgeving gebracht van de raadsleden. 

Gelet op de zeer recent ontvangen brief van 18.06.2019 vanwege de gouverneur tot betekening 
van zijn beslissing tot eindafrekening van 14.06.2019 waarvan het dispositief luidt als volgt: 

Art. 1:     De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 
2006, 2007, 2009 en 2010 zoals overgemaakt op 9 mei 2014 aan de FOD Binnenlandse 
Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid en waarnaar verwezen wordt in het schrijven van 
14 mei 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken worden hierbij bevestigd. 

Art. 2:     Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken met het oog op de goedkeuring waarvan sprake in artikel 10, § 5 van de wet van 31 
december 1963 betreffende de civiele bescherming. 

Art. 3:     Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken 
gemeentebesturen, die op grond van artikel 10, § van de wet van 31 december 1963 
betreffende de civiele bescherming over een termijn van 40 dagen beschikken om hun akkoord 
over te maken. “ 

  

Rekening houdende met de bepaling van artikel 10 par. 3 tweede lid, laatste zin van de wet van 
31.12.1963 betreffende de civiele bescherming die luidt als volgt: “Wanneer, binnen veertig dagen na 



de notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt de 
opneming verricht overeenkomstig artikel 11, derde lid.” 

De gouverneur verwijst in zijn brief van 18.06.2019 naar deze wettelijke bepaling.  Het dossier 
wordt daarom aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Omwille van de nakende vakantieperiode, de beperkte termijn (40 dagen) om formeel te beslissen 
tot niet-akkoord , het feit dat de eerstvolgende gemeenteraad pas is gepland op 4 september 2019 
en omdat tijdig – ter vrijwaring van de rechten van de stad – formeel standpunt omtrent de 
hernieuwde berekening  moet worden genomen,  gaat de gemeenteraad akkoord, omwille van 
dringendheid volgend uit de voorgaande motivering, om de voormelde eindafrekening aan het 
dossier toe te voegen en daarover in de huidige zitting  haar standpunt over uit te brengen. 

Het college van burgemeester en schepenen, hierover vergaderd in zitting van 26.06.2019, stelt de 
gemeenteraad voor zich andermaal niet akkoord te verklaren, om volgende redenen :  

  

1. Het nemen van een nieuwe beslissing door de gouverneur heeft immers geen enkele zin, 
aangezien elk vorderingsrecht van de federale overheid voor de jaren 2006 t.e.m. 2010 is 
verjaard bij toepassing van art. 2277 van het burgerlijk wetboek gezien de verjaringstermijn 
van 5 jaar, zodat voor het nemen van een beslissing de gouverneur geen enkele rechtens 
vereiste feitelijke grondslag heeft en de beslissing van de gouverneur bijgevolg materieel niet 
behoorlijk gemotiveerd kan zijn. 

  

1.1 De verwijzing door de gouverneur naar het advies van de auditeur bij de Raad van 
State voorafgaand aan de arresten nrs. 243.541, 243.542 en 243.543 van 29.01.2019 is 
niet dienstig. 

Vooreerst betreft het enkel een advies en bindt dit advies geenszins de burgerlijke 
rechter waar de terugvordering aanhangig is. 

  

Bovendien raakt het advies kant nog wal gezien in functie van de verjaringsregels de 
relevante vraag is vanaf wanneer de afrekening kan worden opgesteld, en dit is vanaf 1 
januari van het jaar volgend op het rekeningjaar, zodat die datum geldt als vertrekpunt 
voor de verjaring. 

  

Mocht aangenomen worden dat de verjaring enkel kan beginnen lopen vanaf het 
effectief opstellen van een definitieve afrekening (die krachtens de wet automatisch 
gevolgd wordt door een ambtshalve inning), en dat de gouverneur voor het opstellen 
van die afrekening aan geen enkele termijn is gebonden, dan zou dit tot de absurde 
conclusie leiden dat er nooit verjaring kan intreden. De gouverneur zou in die stelling 
even goed na verloop van 20 of 30 jaar een afrekening kunnen opstellen en tot 
invordering overgaan. Dit is fundamenteel in strijd met de ratio legis van artikel 2277 
BW die er precies op gericht is de schuldenaar te beschermen tegen de nalatigheid van 
de schuldeiser en een daaruit voortvloeiende opeenstapeling van periodieke schulden 
over een te lange periode. 

  

Er kan per analogie worden verwezen naar het recente arrest van 28.01.2016 van het 
Hof van Beroep te Bergen, waarbij werd geoordeeld dat de vijfjarige verjaringstermijn 
voor het innen van periodiek verschuldigde bedragen voor waterleveringen begint te 
lopen vanaf de leveringen, niet vanaf de (latere, c.q. laattijdige) facturatie door de 
leverancier (Bergen, 28 januari 2016, T.P.B. 2016, p. 218-219); het is immers de levering 
die de schuldvordering doet ontstaan.   Inzake de betwiste brandweerbijdragen geldt 
precies hetzelfde: het is de (in casu betwiste) levering van prestaties door andere 
brandweerdiensten die de vordering doet ontstaan, niet het opstellen van een 
afrekening door de federale overheid als schuldeiser. Het verzuim om de afrekeningen 
op te stellen verhindert niet dat de verjaringstermijn loopt om de schuldeiser aan te 



zetten tot diligentie en de debiteur te beschermen tegen een cumulatie van 
(onvoorzienbare) schulden. 

  

1.2.   Ook de verwijzing van de gouverneur naar de arresten nrs. 243.541, 243.542 en 
243.543 is niet dienstig. 

  

Immers, een correcte lezing van de arresten van de Raad van State leert dat het middel 
betreffende de verjaring door de Raad niet ten gronde werd onderzocht omdat dit 
middel, volgens de Raad, geen wettigheidskritiek is op de vaststelling van de bijdragen 
als zodanig, maar enkel handelt over de vraag of de daarin vastgestelde schuldvordering 
nog opvorderbaar is. 

Met andere woorden, de Raad van State heeft zich duidelijk niet uitgesproken over het 
burgerrechtelijk aspect van de verjaring van het recht om de bijdragen effectief te innen, 
maar heeft de problematiek van de verjaring bij invordering of afname DUIDELIJK 
overgelaten aan de burgerlijke rechter bij wij de vorderingen tot terugvordering 
overigens al aanhangig zijn. 

  

2.       Het valt  te betreuren valt dat de Staat niet vrijwillig tot terugbetaling overgaat van 
onwettig geïnde bijdragen, zodat de stad genoodzaakt is daartoe de lopende 
burgerrechtelijke procedure verder te zetten. 

  

Het zuinigheidsbeginsel (als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur) vereist een behoorlijk 
beheer van de gemeentelijke financiën, hetgeen in casu – en onder voorbehoud van verdere 
en ruimere argumentatie - zonder ernstige discussie moet leiden tot een niet akkoord met 
de voorliggende beslissing van de gouverneur en het verderzetten van de ingestelde 
procedures ter recuperatie van de ten onrechte afgenomen bedragen. 

  

3.       Voorbehoud wordt gemaakt, waar en wanneer het behoort, nog andere middelen 
tegen de voorliggende beslissing van de gouverneur te laten gelden en de voorgaande 
argumentatie en eventuele andere middelen alsdan verder te ontwikkelen. 

     

  

Gelet op het voorstel door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 juni 
2019, en aanvullende bespreking in zitting van het college van 26 juni 2019 ter kennisname van het 
de definitieve eindberekening van de forfaitaire bijdragen; 

  

  

  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van  14.06.2019 "Besluit van de 
gouverneur houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer 
voor de jaren 2006-2007-2008-2009-2010" overgemaakt bij brief van 18.06.2019 . 

Artikel 2 

De gemeenteraad oordeelt andermaal dat deze beslissing van de gouverneur integraal en manifest 
onwettig is. 



De gemeenteraad is, voor zoveel als nodig, niet akkoord met de voormelde beslissing. 

Artikel 3 

De gemeenteraad verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken, onder alle voorbehoud van 
rechten en zonder enige nadelige erkentenis, deze beslissing in haar geheel onwettig te bevinden 
en niet goed te keuren. 

Artikel 4 

De gemeenteraad geeft opdracht tot kennisgeving bij aangetekende zending tegen 
ontvangstmelding van deze beslissing aan de provinciegouverneur en aan de minister van 
binnenlandse Zaken. 

  

   

 

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.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Art. 40 en 41 11° Decreet Lokaal Bestuur houdende specifieke bevoegdheid van de gemeenteraad 
inzake daden van beschikking over onroerende goederen. 

Juridische grond 

De verkavelingsovereenkomst  ‘VK Lauwe aan de Leie’ dd. 01.09.2014 , in bijzonder punt 9 en 20; 

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek , meer in het bijzonder het contractenrecht; 

Feiten, context en argumentatie 

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

Proces Verbaal van definitieve oplevering voor lot 12 werd opgemaakt en goedgekeurd op 
02.10.2017; Proces Verbaal van definitieve oplevering voor lot 11 werd op  03.04.2019  in 
schepencollege goedgekeurd; 

Het  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 (laatste wijziging 
*2019- nog te ontvangen). 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. 

Gelet op de ontwerpakte tot overdracht opgemaakt door notariskantoor Coppens uit Vosselaar 
en gevoegd aan het gemeenteraadsdossier. 

Gelet op de stukken in het administratief dossier (OVAM-attest, Stedenbouwkundige inlichtingen, 
uittreksel kadastraal plan, verkavelingsplan ). 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 juni 2019; 

  

  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



Besluit 

ARTIKEL 1 

De gemeenteraad keurt de kosteloze overdracht goed van lot 11 en lot 12 van de verkaveling 
'Lauwe aan de Leie' , zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Bureau Cnockaert 
uit Kortrijk dd. 24.09.2014 (laatst gewijzigd op *2019) ; 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; 

ARTIKEL 2 

De kosteloze overdracht gebeurt om redenen van algemeen belang, nl. voor opname in het 
openbaar domein als openbare wegenis en groenzone; 

ARTIKEL 3 

De ontwerpakte tot overdracht zoals opgemaakt door notariskantoor Coppens uit Vosselaar 
wordt goedgekeurd. 

ARTIKEL 4 

De akte kan worden verleden na verstrijken van de toezichtstermijn in het kader van algemeen 
bestuurlijk toezicht. Conform de bepalingen van artikel 279 §1 lid 2 Decreet Lokaal Bestuur 
gebeurt ondertekening door de voorzitter van de gemeenteraad, medeondertekend door de 
algemeen directeur.  

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 249, 260, 262, 368. 

Gemeentedecreet, artikel 174. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleid- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de O.C.M.W.'s. 

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de O.C.M.W.'s en de bijlagen bij dit besluit; alle latere aanpassingen. 

Feiten, context en argumentatie 

De jaarrekening 2018 dient door de Gemeenteraad te worden vastgesteld. 

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd de jaarrekening 2018 toegelicht door de 
financieel directeur.  

Tussenkomsten 

Raadslid Coppens stelt dat maar weinig mensen verbaasd zullen zijn als hij de rekening ziet niet 
enkel als het sluitstuk van 1 jaar werken, maar ook als het sluitstuk van de voorbije legislatuur. 
Deze rekening wordt vanuit een dubbel perspectief bekeken. Na het eerste jaar van de vorige 
legislatuur werd het meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt. Hij is ook tevreden te horen van de 
huidige schepen van financiën dat het resultaat 2018 positief is en dat dit met de realiteit 
overeenstemt. Met het budget 2018 heeft het vorige bestuur de bevestiging gegeven van een 
financieel gezonde stad. De rekening 2018 is dan de ultieme bevestiging van een financieel gezonde 
stad. Wel zijn er een aantal aandachtspunten te maken te maken eventueel bij de eerste 
budgetwijziging en bij het komende meerjarenplan 2020-2025. Er zullen zeker kanttekeningen te 
maken zijn bij de verdere behandeling van de responsabiliseringsbijdragen, de gelden van het BOT 
en de personeelskosten. Hij wil reeds 1 kanttekening meegeven, namelijk het positief resultaat van 
8,2 miljoen euro waarvan er in de feiten 5,2 miljoen euro van afgetrokken moet worden. Het gaat 
dan over investeringen die gepland en uitgevoerd waren en nog niet betaald zijn of die reeds zijn 
beslist, maar nog niet verder uitgevoerd zijn. Dus samenvattend zitten we ongeveer met een 



resultaat van bijna 3 miljoen euro. Het resultaat werd ook in de gemeenteraadscommissie 
financiën besproken waarbij ook de leningslasten, de kosten verbonden aan leningen gedaald zijn. 
In 2018 werden geen nieuwe leningen opgenomen omdat er voldoende cash was van de 
voorgaande jaren. De vuistregel wordt toegepast dat er eerst cash genomen wordt en dan pas 
daarna wordt er geleend om zo te sparen zelfs al zijn de leningslasten laag. Er werd beperkt 
geïnvesteerd en de schulden zijn ook verder gedaald en hij verwijst naar de slides van de financieel 
directeur. Niet enkel de schuld van de stad maar de schuld van het AGB moet er ook bijgeteld 
worden. Hij wenst te eindigen met een persoonlijke bedenking. Bij het begin van de legislatuur 
bedroeg de leningslast 40 miljoen euro en werd eind 2018 onder de 25 miljoen euro gebracht als 
je bij de stadsschuld van 20 miljoen euro ook de 5 miljoen euro van het AGB erbij telt. De schuld 
is van 1119 euro per inwoner gedaald naar minder dan 800 euro per inwoner, niettegenstaande er 
heel wat werd geïnvesteerd.                  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel i : 

De jaarrekening van de stad Menen over het dienstjaar 2018, omvattende de beleidsnota, de 
financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen wordt vastgesteld met volgende 
cijfers: 

  

RESULTAAT OP KASBASIS 
Jaarrekening Eindbudget Initieel 

budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.520.943,89 2.737.794,00 3.376.577,00 

II. Investeringsbudget (B-A) -1.992.612,59 -8.059.072,74 -3.331.773,00 

III. Andere (B-A) -5.423.689,85 -6.554.236,00 -3.248.236,00 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar 
(I+II+III) -1.895.358,79 

-
11.875.514,74 

-
3.203.432,00 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 19.912.460,28 19.912.460,28 7.617.381,58 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 
(IV+V) 18.017.101,49 8.036.945,54 4.413.949,58 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 9.736.941,42 8.021.003,00 7.066.799,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.280.160,07 15.942,54 
-

2.652.849,42 

  

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening   Eindbudget  Initieel 
budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 6.037.576,40 3.263.562,00 3.925.697,00 

   A. Exploitatieontvangsten 42.123.412,54  41.238.430,00 40.958.645,00 

   B. Exploitatie-uitgaven (- nettokosten schulden ) 
(1-2) 36.085.836,14 37.974.868,00 37.032.948,00 

      1. Exploitatie-uitgaven 36.602.468,89 38.500.636,00 37.582.068,00 

      2. Nettokosten van de schulden 516.632,75 525.768,00 549.120,00 

II. Netto periodieke leningsuitgaven 
(A+B) 3.242.527,76 3.180.004,00 3.203.356,00 

   A. Netto-aflossingen van schulden 2.725.895,01 2.721.854,00 2.952.633,00 



   B. Nettokosten van schulden 516.632,75 525.768,00 549.120,00 

Autofinancieringsmarge (I-II) 2.795.048,64 83.558,00 722.341,00 

De balans per 31/12/2018 is sluitend met een totaal van € 164.005.532,32 zowel in actief als in 
passief. De resultatenrekening 2018 sluit af met een totaal aan opbrengsten van € 42.911.121,55 
en een totaal aan kosten van € 40.028.786,14 en vertoont een batig saldo van € 2.882.335,41. 

Artikel 2 : 

Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar Binnenlands Bestuur Vlaanderen en naar de 
Provinciegouverneur in het kader van het algemeen toezicht. 

  

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, art. 55 §2 

Juridische grond 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten 

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 

Feiten, context en argumentatie 

De kerkbesturen hebben hun rekeningen 2018 opgemaakt overeenkomstig de geldende 
wetgeving. 

Het centraal kerkbestuur diende de rekeningen van de kerkbesturen die onder zijn werking 
ressorteren gezamenlijk in op 14 mei 2019. 

De rekeningen werden afgesloten met volgende cijfers: 

  
Exploitatie- 
bijdrage 
2018 

Exploitatie- 
resultaat 
2018 

Investerings- 
bijdrage 
2018 

Doorgeef- 
lening 
2018 

Investerings- 
resultaat 
2018 

Totaal 
resultaat 
2018 

Sint-Vedastus 30.000,00 33.614,89 0,00 0,00 0,00 33.614,89 

Sint-Jozef 38.713,99 49.915,92 0,00 0,00 0,00 49.915,92 

Sint-Jan de Doper 14.126,25 54.252,82 0,00 0,00 0,00 54.252,82 

Sint-Bavo Lauwe 130.980,11 25.612,49 0,00 0,00 0,00 25.612,49 

Sint-Niklaas 
Rekkem 36.971,48 11.005,94 0,00 0,00 0,00 11.005,94 

Maagd der Armen 
Rekkem 22.106,18 9.703,07 0,00 0,00 0,00 9.703,07 

  272.898,01 184.105,13 0,00 0,00 0,00 184.105,13 

  

De resultaten uit deze rekeningen zullen ten goede komen van de budgetten 2020, gecorrigeerd 
met de bedragen (K-waarde) die al werden opgenomen in de budgetten 2019 (€128.050,86). Er 
blijft nog €56.054,27 van de overschotten 2018 beschikbaar om de budgetten 2020 op te stellen. 

De uitgaven werden steeds voldoende begroot waardoor er een overschot is in het 
exploitatieresultaat.  



De gemeenteraad dient advies uit te brengen over de rekeningen van de kerkbesturen. De termijn 
verloopt op 3 juli 2019.  

Tussenkomsten 

Raadslid Coppens wenst als sluitstuk een korter betoog mee te geven. Hij wenst via de 
secretaris nu de algemeen directeur mee te geven dat het centraal kerkbestuur steeds zijn budget 
op orde had en dit blijkt nu ook uit de rekening en dit vormt ook een sluitstuk. Nooit werden er 
extra uitgaven gedaan die niet op voorhand afgetoetst werden. In samenspraak met het centraal 
kerkbestuur werden de budgetten naar beneden gebracht. Hij wenst dan ook expliciet de 
voorzitter en de penningmeester te bedanken voor het constructief werk dat zich in de cijfers 
vertaald heeft. Schepen Vanryckegem zal die opmerkingen ook doorgeven en ze gaat ervan uit 
dat het centraal kerkbestuur nu bij het indienen van het meerjarenplan meer vragen zal hebben 
wat betreft investeringen. Nu de kosten gedrukt werden, zullen ze ook meer vragen hebben. 
Raadslid Coppens was nu verder naar zijn punt van tussenkomst te komen. Bij het begin van 
het vorig meerjarenplan waren er ook vragen naar investeringen waarbij sommige zijn ingewilligd 
en andere dan weer niet. Met wat afgesproken of afgeklopt werd, heeft het centraal kerkbestuur 
steeds plichtsgetrouw binnen die krijtlijnen gewerkt.    

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De rekeningen 2018 van de kerkfabrieken onder het centraal kerkbestuur worden 
gunstig geadviseerd volgens bovenstaande cijfers.  

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41 

Juridische grond 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar wijzigingen 

Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en 
en haar wijzigingen 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten, context en argumentatie 

In de gemeenteraad van 17 december 2018 werd het budget 2019 vastgesteld.  

Het budget 2019 werd opgesteld als een technisch budget zonder aanpassingen aan het 
investeringsbudget. 
Inmiddels werd de rekening 2018 opgemaakt en heeft het nieuwe stadsbestuur de beleidslijnen 
uitgezet. Om met enkele projecten van start te kunnen gaan zijn wijzigingen aan het budget nodig 
zoals verder verklaard in de bijlagen. 

Het rekeningcijfer 2018 werd ingebracht en de saldi van de investeringsenveloppen 2018 werden 
overgeboekt naar 2019. 

Volgende documenten maken deel uit van de budgetwijziging: 

• de verklarende nota van de algemeen directeur met onder andere de motivering van de 
wijzigingen 

• de wijzigingen aan de beleidsnota met onder andere de financiële toestand en de 
nominatieve subsidies 

• de financiële nota bij de budgetwijziging 

• de toelichting bij de budgetwijziging 

Het managementteam gaf positief advies over de eerste budgetwijziging 2019 van de stad. 



Tussenkomsten 

Schepen Syssauw overloopt de grote lijnen van deze budgetwijziging. De vertrekbasis was het 
technisch  budget 2019. Deze eerste budgetwijzigingen geeft reeds een aantal beleidswijzigingen 
weer. In exploitatie zijn heel wat kredieten verschoven en wordt er 170.750 euro toegevoegd wat 
het totaal brengt op 39.122.068 euro. Dit heeft te maken met extra personeel, de stijging van de 
toelage aan MIROM. Er zijn ook verschuivingen te noteren bij CC De Steiger voor verschuiving 
van personeel, en er worden middelen voorzien voor de studies van de Grote Markt en de Plaats 
in Lauwe. Ook worden er middelen voorzien voor het beheersplan van de Molen De Goede 
Hoop. Er is ook meer voorzien voor de speelpleinwerking en het verhaal van het SVK komt ook 
terug en die toelage was niet opgenomen in het budget 2019. De toelage aan het OCMW werd 
met 500.000 euro verminderd alsook de loonkost van de adjunct-financieel directeur. In 
ontvangsten werd meer voorzien voor parkeren en werden er meer subsidies ontvangen. Ook 
werden een aantal investeringen van 2018 naar 2019 doorgeschoven. Er werden kredieten 
voorzien voor het LAR-facilitycenter (meer dan 230.000 euro), de aankoop van patrimonium; er 
werd 100.000 euro voorzien voor mobiliteitsplannen en er werd 180.000 euro meer voorzien 
voor het onderhoud van de wegen en 100.000 euro voor de voetpaden. Ook werden er middelen 
voorzien voor een parking op de Tuinwijk in Lauwe (100.000 euro) en werd er 218.000 euro 
middelen voorzien voor ICT met een verschuiving uit de exploitatie, naast de studiekosten voor 
heraanleg van de Grote Markt en de Plaats in Lauwe. Er worden voor 40.000 euro meer middelen 
voorzien voor CC De Steiger en er wordt geïnvesteerd in elektrische fietsen, meer 
speeltuigen.Ook wordt er 50.000 euro uitgetrokken voor het Preshoekbos voor een 
rolstoelvriendelijk pad en wordt er 43.000 euro extra voorzien voor de Tabaksfabriek. Wat 
betreft liquiditeiten wordt er 4.434.000 euro voorzien voor het AGB en dit gaat dan over een 
verhoging van de middelen met 1,2 miljoen voor de Leiewerken, de opmaak van een beheersplan 
voor de Haute Cense van 20.000 euro, de realisatie van het kampeerautoterrein met een subsidie 
van 66.000 euro. Verder ook een renteloze lening van 1,77 miljoen euro voor het OC Lauwe, 
voor de Vaubansite wordt er extra 250.000 euro voorzien en voor de sporthal Lauwe wordt er 
extra 207.500 euro voorzien. De omgeving van Park ter Walle krijgt 550.000 euro extra middelen 
en voor het AGB wordt de aankoop van een voertuig in het vooruitzicht gesteld voor 
dienstverplaatsingen. Raadslid Coppens stelt dat dit de eerste budgetwijziging is nadat eind 2018 
het budget 2019 goedgekeurd werd, wat een technisch budget was. Het is ook normaal dat over 
de eerste budgetwijziging er weinig politiek gediscussieerd moet worden. Het gaat dan meestal 
over strikt noodzakelijke zaken die aangepast moesten worden en die moesten blijven lopen. De 
personeelskosten zullen extra geld opslorpen als het resultaat van de personeelskredieten bijna 
100% van de voorziene kredieten omvat. Er wordt onder andere verwezen naar de aanstelling van 
3 kabinetsmedewerkers en hij vraagt wat onder andere precies inhoudt. Hij merkt ook dat de 
Sint-Franciscuskerk een nieuwe bestemming krijgt. Dit zou een culturele invulling 
krijgen.  Hiervoor zal er een financiële ruimte nodig zijn. Hij vraagt wanneer er daar zicht op 
komt. Hij ziet ook dat er studiekosten voorzien worden voor de Grote Markt en voor de Plaats 
in Lauwe. Hij heeft ook weet dat er reeds een aanzet, een studie geweest is over de Grote Markt. 
Is dit een nieuwe studie of is dit een vervolg? Met een totaal van 150.000 euro, is dit toch niet 
niks. Hij vraagt zich af of een nieuwe stijging noodzakelijk is. Hij dringt er op aan dat de stad zo 
efficiënt mogelijk gerund wordt. Hij stelt nog een informatieve vraag. Hij ziet dat de inkomsten 
van de belasting op het parkeren stijgen en hij vraag naar het waarom van deze stijging. De stijging 
van de responsabiliseringsbijdrage maakt dat we kunnen spreken van een pensioenbom, zoals dit 
in de media wordt omschreven. Zijn er reeds financiële voorzieningen getroffen, want dit wordt 
dikwijls over het hoofd gezien. Er wordt ook meer budget voorzien voor de onteigeningen aan de 
Leie. Het is goed dat deze evolutie wordt verdergezet. De toelage aan De Steiger wordt 
verhoogd met 40.000 euro en er wordt niet in de toelichtingsnota vermeld voor wat de stijging 
van de investeringssubsidie zal dienen. Met betrekking tot het sociaal verhuurkantoor is het 
normaal dat het dossier wordt verdergezet en dit dossier kan maar beslist worden als het door 
de schuldeisers goedgekeurd is. In een technisch budget worden alleen zaken opgenomen die 
reeds beslist werden. Hij heeft nog een opmerking die te paard zit tussen de stad en het OCMW. 
Hij merkt ook op dat de stadstoelage aan het OCMW met 500.000 euro verminderd is en dit 
komt ten goede aan de AFM en wordt ook rekening gehouden met een extra personeelskost 
voor de stad. Hij meent zich ook te herinneren dat er de voorgaande jaren bij het OCMW steeds 
een overschot was op kasbasis van ongeveer 1 miljoen euro en dit kon nooit gebruikt worden en 
dit was steeds nodig voor de opmaak van het volgende budget. Hij stelt nu vast dat plots nu een 
bedrag van 500.000 euro toch kan. Hij besluit dat hij toch ook wacht op de volgende 



budgetwijziging van het OCMW. Raadslid Mingels zal zijn tussenkomst niet zo omstandig 
houden als zijn voorganger. Hij merkt op dat er in deze budgetwijziging een aantal goede zaken 
opgenomen zijn evenals de toelage aan het AGB. Hij heeft bedenkingen bij het personeel waar dit 
niet goed aangegeven wordt. Hij stelt dat iedereen hoe hij denkt over de kabinetsmedewerkers. 
Hij pleit meer voor een structurele aanpak waarbij medewerkers geworven worden met een 
duidelijk profiel en voor medewerkers die zich niet enkel met de politiek bezighouden. In het 
organogram moet er een link zijn met het schepencollege, maar niet enkel met het 
schepencollege. Voor de rest worden er zaken opgenomen in functie van de financiële 
mogelijkheden. Hij ziet toch een aantal hoopvolle zaken die dringend werden aan bod moesten 
komen naar aanleiding van de verkiezingen. Hij besluit dat het voor hem nog niet duidelijk is wat 
de meerwaarde is van dergelijke soort aanwervingen. Schepen Declercq verduidelijkt dat onder 
andere inhoudt dat de personeelskost van de adjunct financieel directeur bij de stad terecht 
gekomen is en dat het personeelsbudget krap is omdat er rekening gehouden werd met 
personeelsleden die in loopbaanonderbreking zijn. Ook is er een technische verschuiving van 
stadspersoneel naar De Steiger. Dit zijn zaken die geen voorafname inhouden op het 
meerjarenplan. Schepen Vanryckegem deelt mee dat studio Open Kerken bezig is met 
haalbaarheidsstudie voor de Sint-Franciscuskerk. Er worden technische aanpassingen voorgesteld 
met nu nog een extra vluchtweg. De kostenraming komt pas op een van de volgende 
schepencolleges aan bod waarna het dan op de gemeenteraad kan voorkomen. Als er een besluit 
komt, dan betekent dit nog niet dat dit in de budgetwijziging van 2019 opgenomen wordt. De 
middelen die naar de Steiger gaan, betreffen de leskeuken en een aantal verbeteringen aan het 
interieur van het gebouw van de Steiger. Schepen Roose vult aan dat de studie van de Grote 
Markt betekent dat de bestaande studie wordt overgenomen in combinatie met het 
mobiliteitsplan wat een zeer goede basis vormt. De stijging van de parkeerinkomsten houdt in dat 
de cijfers van 2018 worden doorgetrokken en dit vormt geen voorafname van de wijziging in het 
parkeerbeleid. Schepen Syssauw wijst er op dat inzake de responsabiliseringsbijdragen er een 
bedrag van 460.000 euro voorzien is zoals in het lopende meerjarenplan en in het nieuwe 
meerjarenplan zullen de actuele cijfers vermeld worden. Raadslid Coppens zal kort antwoorden 
en hij begrijpt dat niet op alles direct geantwoord kan worden. De kapitaalsubsidie van 135.000 
euro aan De Steiger gaat niet alleen over de leskeuken, maar ook over een aantal andere zaken. 
Voor de renovatie van de Steiger was er toch een studie gemaakt. Zullen de nodige werken 
hiervoor nog in 2019 gebeuren? Schepen Vanryckegem verwijst naar het ontwerp van Studio 
Dott dat vooral gaat het masterplan met opfrissingswerken aan de binnenkant van de Steiger. Dit 
moet een gebouw dat voldoet aan de hedendaagse verwachtingen. Ook wordt de gevel vooraan 
de Steiger aangepakt. Ook worden er kleinere werken aangevat zoals een moderne toog en bar 
boven waarbij het VTI daar ook aan het werk is. Raadslid Coppens heeft gezien dat de schepen 
weinig gezegd heeft over de pensioenen, maar vraagt of de recente informatie hem kan worden 
bezorgd. Schepen Syssauw stelt dat dit recent binnengekomen zou moeten zijn en dat dit in de 
krant gestaan heeft. Raadslid Coppens wenst naar het OCMW terug te keren waarbij er dit jaar 
door de stad 500.000 euro minder uitbetaald zal worden aan het OCMW. Dit is de eerste keer 
dat dit gebeurt en wordt dit in 1 keer uitbetaald en wat gebeurt er met de rest? Schepen 
Syssauw antwoordt dat dit ook in de rekeningcijfers van het OCMW zichtbaar zal worden. Er 
wordt ook gewerkt vanuit het schepencollege en het vast bureau dat uit dezelfde leden bestaat en 
nu al is dit een integratie van de beide budgetten. We komen tot één geïntegreerd 
meerjarenplan.                                  

                         

Stemming 

Met 19 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, 
Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 12 
onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, 
Philippe Mingels, Vincent Dumortier, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Karolien Poot) 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging 2019 van de stad Menen vast.  

 



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

Bevoegdheid orgaan 

Art. 2 DLB, artikelen 40 en 41 DLB 

Juridische grond 

Decreet onroerend erfgoed 

Feiten, context en argumentatie 

Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde het beheersplan van oude vestingen te Menen goed 
op 07-05-2019. 

Dit plan is geldig vanaf 07-05-2019 en dit voor de komende 24 jaar (tot 2043). 

Met de goedkeuring van het beheersplan wordt ook de status erkend van ZEN-erfgoed (extra 
10% premie) en is een lijst van werken goedgekeurd waarvoor geen toelating moet gevraagd 
worden. 

Iedere eigenaar kan nu individueel of in groep een renovatiepremie aanvragen, verwijzend naar het 
beheersplan. 

In bijlage de goedkeuringsbrief en het beheersplan met bijlagen. 

Tussenkomsten 

Raadslid Bonte-Vanraes vindt dit beheersplan voor de vestingen een zeer positieve evolutie 
voor het cultureel erfgoed. Wat is de situatie voor de privé-eigenaren en wat zullen ze zelf 
moeten doen? Een vesting heeft twee kanten en nu kan het zijn dat er maar subsidie is voor de 
restauratie van 1 kant van een vestingmuur. Worden de eigenaars ondersteund bij hun 
subsidieaanvraag? Schepen Vanryckegem antwoordt dat bij sommige vestingen het gaat om 
een stuk van 3 meter breedte. Bij de werken aan de Leie zullen sommige stukken vestingen 
komen vrij te liggen. Het komt erop aan te weten om te weten in hoeverre men zich als eigenaar 
verantwoordelijk weet voor de vestingen. Alle eigenaars werden voor deze studie uitgenodigd. 
Voor de eigenaars heb je een paar mogelijkheden. Sommigen zullen akkoord gaan met de raming 
van de werken en zullen deze uitvoeren. Andere eigenaars zullen de vestingen willen overdragen 
en hierover werd reeds met het kabinet bevoegd voor erfgoed gesproken. Als een vesting maar 
aan één kant beschermd is, zou het gevaar bestaan dat de eigenaar geen recht heeft op subsidie. 
Het komt wellicht neer op een slechte dag van de persoon die het erkenningsbesluit van de 
vestingen moest opmaken in het kadaster. We zullen dit wellicht in de komende zes jaren 
meemaken en dit zal in de toekomst rechtgezet moeten worden.             

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het goedgekeurde beheersplan met de bijlagen. 

 

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

Bevoegdheid orgaan 

In de statuten  artikel 13 en 18 van de GSW staat  dat de gemeenteraad jaarlijks  de rekening en 
het werkingsverslag  van de Interlokale Vereniging Gewestelijke Sportwerking dient goed te 
keuren. 

Alsook staat vermeld in artikel 19 van de statuten van de GSW dat de aanstelling van een 
vereffenaar dient te gebeuren bij het ophouden van bestaan van deze vereniging.   

Feiten, context en argumentatie 

Op de vergadering van 19 maart 2019 van het beheerscomité werden de rekening 2018 en het 
jaarverslag 2018 unaniem goedgekeurd.  In bijlage kan u het jaarverslag en de rekening 
terugvinden. 

Op deze vergadering dd. 19 maart werd eveneens beslist om de werking van de Interlokale 
Vereniging  Gewestelijke SportWerking  stop te zetten op 30 juni 2019 en de financiële middelen 



worden volgens artikel 19 van de overeenkomst teruggenomen overeenkomstig de 
respectievelijke  inbreng van de participanten.  Hiervoor werd door het beheerscomité Dhr. Jozef 
Noppe (sportfunctionaris Wevelgem) aangesteld als vereffenaar. 

De Gewestelijke SportWerking GSW blijft bestaan als collega-groep. Een nieuwe overeenkomst 
wordt opgemaakt en werd voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

Tussenkomsten 

Schepen Ponnet maakt duidelijk dat er wordt overgegaan naar een collegiale samenwerking en 
voor de intergemeentelijke samenwerking wordt een vereffenaar aangesteld. Raadslid Bogaert 
vindt dat het niet duidelijk is waarom de samenwerking wordt gestopt. Er zou blijkbaar een 
collegagroep gemaakt worden binnen de intergemeentelijke sportwerking. Schepen Ponnet 
antwoordt dat dit maar mogelijk is vanaf 30 juni 2019.     

Amendementen 

Er wordt bij de vereffening een bedrag terug gestort aan de gemeenten al naargelang de 
respectievelijke inbreng van de participanten  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

artikel 1: De gemeenteraad keurt de rekening 2018 en het werkingsverslag 2018 van de 
interlokale vereniging goed. 
artikel 2: Gezien de stopzetting van de IV GSW, gaat de gemeenteraad akkoord met het 
aanstellen door het beheerscomité van dhr. Jozef Noppe (sportfunctionaris Wevelgem) als 
vereffenaar van de financiële middelen. De vereffening gebeurt na 30 juni 2019. 

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Feiten, context en argumentatie 

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden bij inschrijving in de academie voor muziek en 
woord instrumenten huren. 

Om de verhuur van instrumenten te regulariseren werd een huurovereenkomst en een 
huurreglement opgemaakt. 

Alle kosten bij inschrijving worden steeds opgenomen in het academiereglement.  
Daarom werd het academiereglement aangepast aan de nieuw voorgestelde tarieven (zie: 
Hoofdstuk 4 - Art.15). 

  

HUURREGLEMENT INSTRUMENTEN 

Om leerlingen vlot en zonder drempel een muziekopleiding aan onze academie te laten volgen, 
voorzien wij in de verhuur van kwalitatieve studie-instrumenten, met name hout- en 
koperblaasinstrumenten en strijkinstrumenten. Op de huurovereenkomst zijn volgende afspraken 
van toepassing:  
1. Volgende instrumenten kunnen verhuurd worden: - Houtblaasinstrumenten: dwarsfluit, piccolo, 
altfluit, hobo, althobo, si b klarinet, mi b klarinet, basklarinet, sopraansaxofoon, altsaxofoon, 
tenorsaxofoon, baritonsaxofoon, fagot - Koperblaasinstrumenten: trompet, hoorn, trombone, 
bastuba - Strijkinstrumenten: viool, altviool, cello, contrabas De academie stelt jaarlijks het aantal 
en de soort instrumenten vast die te huur worden aangeboden.  
2. Criteria van verhuur:  
- De instrumenten worden verhuurd aan regelmatige leerlingen van de tweede graad (2.1, 2.2, 2.3 
en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit elke vestigingsplaats van de Academie voor 
Muziek en Woord - Stad Menen.  



- Indien onvoldoende instrumenten beschikbaar zijn, worden deze verhuurd volgens datum 
inschrijving en aanvraag. Indien het gevraagde instrument niet (meer) beschikbaar is, kan de 
aanvrager geen enkel recht of vergoeding eisen van de verhuurder. 
- Leerlingen die zich inschrijven voor een tweede instrument, kunnen dit instrument enkel huren 
indien alle huuraanvragen 1e instrument werden behandeld en er voldoende instrumenten 
beschikbaar zijn. Aanvragen worden behandeld volgens datum.  

- Uitzonderingen kunnen worden toegestaan na overleg met en goedkeuring door de directie.  
3. Duur van de huur:  
- Instrumenten worden maximaal 5 jaar verhuurd of tot en met het leerjaar 3.1. Indien zij niet 
opgevraagd werden door nieuw ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming van de 
directie verder verhuurd worden. 
 - Instrumenten waar een grote vraag naar is (zoals saxofoon), worden maximaal 4 jaar verhuurd 
of tot en met het leerjaar 2.4.  
- Indien de verhuur niet verlengd wordt, moet het instrument tegen uiterlijk 1 september worden 
binnengeleverd op het secretariaat.  
Tijdens de duur van de huurovereenkomst mag de huurder of de gebruiker het instrument, onder 
geen enkele voorwaarde uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.  
4. Huurprijzen: per schooljaar te betalen bij (her)inschrijving: 
 - 2.1 t.e.m 3.1 : € 35 
 - 3.2 t.e.m 4.3 : € 60 
 - Sociaal tarief (in combinatie met verminderd inschrijvingsgeld) : € 25 (voor alle graden) 
5. Waarborg: éénmalig te betalen bij ondertekening huurcontract:  
- Normaal tarief: € 70 
- Sociaal tarief: € 35  
6. Aankoop van toebehoren, zoals rieten en snaren, olie of hars, vallen ten laste van de huurder.  
7. Elke leerling staat in voor het rudimentair onderhoud van zijn/haar instrument, zoals het 
smeren van ventielen, invetten stembuizen of kurkjes, harsen van de boog, … Het rudimentair 
onderhoud wordt aangeleerd en opgevolgd door de instrumentleerkracht. Ingeval nalatigheid 
wordt vastgesteld in verband met het onderhoud, zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld 
worden.  
8. Normale onderhouds- en herstellingskosten ten gevolge van slijtage, niet resulterend uit 
nalatigheid of wangebruik van de huurder of gebruiker, worden vergoed door de academie. De 
academie neemt, via de instrumentleerkracht, hiervoor de nodige maatregelen. De directie moet 
altijd en voorafgaand geraadpleegd worden in verband met een herstelling. Alle onderhoud en 
herstellingen gebeuren bij een erkende professionele herstellings- en onderhoudsdienst, 
reparateur of instrumentenbouwer. Herstellingen, op eigen initiatief genomen door de huurder, 
vallen ten laste van de huurder.  
9. Kosten ten gevolge van beschadiging, gebrek aan rudimentair onderhoud, verlies of diefstal van 
het instrument en toebehoren, vallen ten laste van de huurder. Bij verlies, diefstal of volledige 
teloorgang van het instrument, wordt de werkelijke waarde van het instrument bepaald door de 
erkende professionele herstellings- en onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer. 
Wanneer de waarborg niet volstaat om de kosten van de herstelling of de werkelijke waarde van 
het instrument te vergoeden, worden de bijkomende kosten gevorderd van de huurder. De 
huurder ontvangt hiervoor een factuur.  
10. De huurder/gebruiker dient het instrument en alle toebehoren, op elk verzoek van de 
directeur of zijn afgevaardigde, en minstens aan het eind van elk schooljaar, aan de 
instrumentleerkracht voor te leggen, ter controle van de staat.  
11. Na aankoop van een eigen instrument of na het stopzetten van de studies aan de academie 
wordt het betreffende instrument, met alle toebehoren, onmiddellijk terug ingeleverd en eindigt 
de huurovereenkomst. De betaalde huur van het lopende jaar kan niet teruggevorderd worden, 
zelfs niet gedeeltelijk.  
12. De waarborg wordt teruggestort na de definitieve inlevering van het instrument en alle 
toebehoren, 
Voor kennisname van het regelment: 
de huurder en/of gebruiker, 
(naam en handtekening)  
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 §1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur, zijnde het 
stadsbestuur van Menen, en de leerlingen/ouders van de academie voor Beeld, Muziek en Woord 
met als administratieve zetel te Menen, Yvonne Serruysstraat 42.  
§2. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van de minderjarige 
leerlingen. §3. Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat volgen, 
met uitzondering van de bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 4 (inschrijvingsgeld en 
bijdrageregeling) en 8 (leerlingenevaluatie). §4. De bepalingen opgenomen in het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende uitvoeringsbesluiten blijven onverkort 
van toepassing.  
Artikel 2 §1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of 
via elektronische drager (website, e-mail, …) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de 
ouders van de minderjarige leerlingen. Zij worden schriftelijk of via elektronische drager op de 
hoogte gehouden van de wijzigingen. De academie vraagt de ouders/leerlingen of ze ook een 
papieren versie van het academiereglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter 
beschikking voor leerlingen/ouders die dit wensen. 
§2. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het academiereglement en het 
artistiek pedagogisch project van de academie. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.  
§3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de 
leerlingen/ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet met de 
wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling het daaropvolgende schooljaar niet worden 
ingeschreven. 
Artikel 3 Begrippen  
Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder:  

1° Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs of een 
gecertificeerde elektronische aangetekende zending.  
2° Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat 
onder leiding staat van een directeur. De academie omvat de hoofdvestigingsplaats Menen en de 
vestigingsplaatsen: Lauwe-Rekkem, WervikGeluwe en Wevelgem Oud Gemeentehuis-Wevelgem 
Wijnberg-Moorsele.  
3° Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het 
schoolbestuur voor de academie en haar werking heeft bepaald.  
4° Directeur: De directeur van de academie of zijn afgevaardigde. 
 5° Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 
toelatingsvoorwaarden.  
6° Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 
onder hun bewaring hebben. 
 7° Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het 
stadsbestuur van Menen.  
8° Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de 
herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie vallen.  
Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring  
Artikel 4  
§1. Leerlingengegevens Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele 
gegevens aan de academie te verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er 



zich wijzigingen in de leerlingengegevens voordoen. 
 §2. Oudercontacten De academie organiseert twee maal per jaar oudercontacten. De data 
worden schriftelijk of via elektronische drager gecommuniceerd. De ouders en de academie 
kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. Van de ouders wordt verwacht 
dat ze minstens 1 oudercontact per jaar bijwonen. §3. Aanwezigheid De leerling en zijn ouders 
zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het geval een minderjarige 
leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders. §4. Specifieke 
onderwijsbehoeften Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval 
bezorgt de leerling/ouders aan de directeur alle relevante documenten en informatie met 
betrekking tot de leerzorg en de evolutie ervan en dit in het belang van de leerling. Dit kan via de 
inlichtingen- en zorgfiche. In overleg met de leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de 
leerling de lessen kan volgen en welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. De ouders 
ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 
 §5. Taal De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind 
aan om Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige 
initiatieven om Nederlands te leren en te gebruiken.  
§6. Zelfstudie De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de 
lessen nauwgezet op. Deze instructies worden mondeling of schriftelijk via de leerkracht aan de 
leerling en eventueel ouders gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot 
zelfstudie rekening houdend met deze instructies.  
§7. Leefregels Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de 
academie na te leven.  
§8. Leerloopbaanbegeleiding De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het 
beste aansluit bij de leervraag en competenties van de leerling. 
Hoofdstuk 3 Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden  
Artikel 5 Het schoolbestuur legt het maximaal aantal leerlingen vast dat wordt toegelaten tot een 
opleiding, zijnde de capaciteit zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.  
Artikel 6 §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste 
instantie op een wachtlijst ingeschreven: - leerlingen die willen inschrijven voor een tweede 
instrument of een tweede optie van hetzelfde domein, - niet-financierbare leerlingen volgens het 
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, - niet-regelmatige leerlingen volgens het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 
§2. De leerling kan enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de capaciteit nog 
niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals bedoeld in het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 
§3. De inschrijving van niet-regelmatige leerling volgens het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs, kan worden geweigerd.  
Artikel 7 Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet de 
leerling/ouders dit expliciet vermelden bij de inschrijving.  
Artikel 8 Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te 
kunnen worden voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op het 
ogenblik van zijn inschrijving en uiterlijk op 30 september.  
Artikel 9 Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting 
zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten minste 
de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het 
schooljaar.  
Artikel 10 Specialisatie  
§1. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een kortlopende studierichting 
specialisatie, maken dit bij de directeur bekend voor het einde van het schooljaar.  
§2. De directeur bepaalt de selectiemethode op basis waarvan hij in samenspraak met de 
betrokken leerkrachten beoordeelt om de leerling al dan niet toe te laten op basis van de 
leerlingenevaluatie van de vierde graad en na gesprek met de betrokken leerkracht(en). 
Artikel 11 Toelatingsvoorwaarden 
§1. Om tot het deeltijds kunstonderwijs toegelaten te worden moet een leerling de leeftijd van 
zes jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.  
§2. In afwijking van paragraaf 1 kan een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de 
dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar in het deeltijds kunstonderwijs 
worden ingeschreven als hij is ingeschreven in het lager onderwijs. Dit wordt aangetoond door 



een verklaring van de basisschool dat de leerling effectief in het lager onderwijs ingeschreven is, of 
ingeschreven zal zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor men de leerling inschrijft. 
§3. In afwijking van paragraaf 2 wordt een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op 
de dag van 31 december en ten minste 5 jaar is en deze leerling huisonderwijs volgt. Dit wordt 
aangetoond door een verklaring op eer van de ouders dat de leerling effectief huisonderwijs volgt. 
§4. In de domeinen muziek en woordkunst-drama worden leerlingen die op 31 december van het 
lopende schooljaar jonger zijn dan 15 jaar, in principe ingeschreven in de tweede graad jongeren. 
Vanaf 15 jaar worden de leerlingen ingeschreven in de tweede graad volwassenen. Om 
pedagogische redenen kan de directeur ook leerlingen jonger dan 15 jaar (12- tot 14-jarigen) 
toelaten tot de tweede graad volwassenen. Omgekeerd kunnen leerlingen ouder dan 15 jaar niet 
toegelaten worden in de tweede graad jongeren.  
Artikel 12 Toelatingsperiode §1 Wanneer een leerling in een ander leerjaar of een andere optie 
wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in 
samenspraak met de betrokken vakleerkrachten een toelatingsperiode opleggen. Deze 
toelatingsperiode start bij het begin van het schooljaar en eindigt uiterlijk op 31 oktober van het 
lopende schooljaar. De leerling volgt tijdens die proefperiode de vakken van het leerjaar waarin hij 
wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de betrokken leerkrachten 
een attest op met de motivering waarom zij de leerling geschikt vinden om het leerjaar verder te 
volgen. Indien blijkt dat de leerling toch niet over voldoende maturiteit beschikt, wordt hij in de 
graad lager dan zijn gevraagde optie ingeschreven. §2 Leerlingen kunnen enkel tot deze 
toelatingsperiode worden toegelaten indien ze voldoen aan volgende voorwaarden: in de 
domeinen muziek en woordkunst-drama - voor de 2 de graad: de leeftijd van 8 jaar bereikt 
hebben, - voor de 3de graad: de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het 
secundair onderwijs, - voor de 4de graad: de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben of ingeschreven 
zijn in het 4de leerjaar van het secundair onderwijs 
Artikel 13 Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet: - 
tezelfdertijd meerdere domeinen volgen, - tezelfdertijd binnen een domein meerdere opties 
volgen met dien verstande dat éénzelfde vak slechts éénmaal moet worden gevolgd, - veranderen 
van optie en/of leerjaar tot 31 oktober van datzelfde schooljaar. 
Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring  
Artikel 14 Retributie voor organiseren van DKO Het schoolbestuur legt op basis van het 
bijgevoegde retributiereglement een retributie op voor het organiseren van deeltijds 
kunstonderwijs in haar academie(s). Artikel 15 Andere retributies (bijdrageregeling) 
§1. Het schoolbestuur biedt tegen betaling de volgende diensten en materialen aan in het kader 
van de opleiding of om de opleiding te verlevendigen: - materiaal en benodigdheden: leerlingen 
muziekatelier eenmalig te betalen € 8 voor een blokfluit. - boeken en partituren: leerlingen 
muziekatelier betalen maximaal € 25 - bruikleen van muziekinstrumenten: vanaf de 2de graad 
betaalt men € 35, vanaf het tweede jaar in de 3 de graad € 60, wie kansentarief op het 
inschrijvingsgeld geniet, betaalt voor de huur € 25. - SEMU: voor leerlingen uit het domein Muziek 
vanaf de 2de graad: € 9 /€ 5 bij recht op verminderd inschrijvingsgeld.. - Kopies: €0.10/kopie A4 - 
€0.15/kopie recto-verso of A3 (enkel te betalen voor individuele vakken) - deelname aan 
pedagogisch-didactische uitstappen, concerten en voorstellingen, projecten en aan 
feestactiviteiten: minimum € 5 voor het concertabonnement bij VZW Akoestiek, maximaal €25/ 
schooljaar voor de 3de en 4de graad.  
§2. De aanrekening voor auteurs- of reprografierechten en voor benodigdheden die noodzakelijk 
zijn voor het volgen van de opleiding, gebeurt tegen kostprijs. 
§3. Het schoolbestuur int de bijdragen van SEMU, concertkaart en bruikleen van instrumenten in 
principe onmiddellijk bij de inschrijvingen. Inning van de overige kosten gebeurt door de 
leerkracht of het secretariaat. Artikel 16 Inschrijvingen en financiële bijdrage  
§1 Inschrijvingen voor het komende schooljaar starten op 3 juni. De einddatum voor de 
inschrijvingen is 30 september van het betreffende schooljaar. Voor leeractiviteiten op maat legt 
het schoolbestuur zelf de inschrijvingsperiode vast.  
§2. De leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich bij de academie aanmelden en 
op het moment van de inschrijving voldoen aan alle volgende voorwaarden: 1° ten minste 50% van 
het inschrijvingsgeld, betaald hebben; 2° zich akkoord verklaard hebben met het 
academiereglement; 3° zich akkoord verklaard hebben met het eigen artistiek-pedagogische 
project (APP) van de academie. 
§3. De leerling betaalt het decretaal vastgelegd inschrijvingsgeld elk schooljaar voor elk domein 
waarvoor hij zich inschrijft, ten laatste op 30 september. 



§4. Een leerling die al les volgt in een academie heeft voor deze academie en enkel voor het 
vervolg van zijn opleiding voorrang op nieuwe leerlingen, als hij vóór 30 juni ingeschreven is voor 
het volgende schooljaar. Om recht te hebben op deze voorrang moet wel voldaan zijn aan de 
voorwaarden onder §2.  
§5. Een inschrijving kan enkel worden geweigerd omwille van de capaciteit. De capaciteit verwijst 
naar het maximaal aantal leerlingen dat nog onderwijskwaliteit garandeert. Het schoolbestuur legt 
zelf deze capaciteit per opleiding vast. Als de inschrijving van een regelmatige leerling geweigerd 
wordt wegens overschrijding van de capaciteit, informeert het schoolbestuur de persoon over 
mogelijke alternatieven in de eigen academie (andere optie of ander instrument) of in een andere 
academie (zelfde of andere optie of instrument). Een weigeringsbeslissing moet binnen de tien 
werkdagen schriftelijke of elektronisch worden meegedeeld. 
§6. Ook leerlingen die een bijkomende opleiding willen volgen, kunnen enkel omwille van 
ontoereikende capaciteit worden geweigerd, niet om pedagogische redenen.  
§7. Het recht op inschrijving geldt ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Voldoet de leerling aan de voorwaarden, dan heeft hij recht op een individueel aangepast 
curriculum. De huidige regeling blijft voor het overige behouden. Leerlingen moeten worden 
ingeschreven in volgorde waarin ze zich aandienen. Leerlingen die al les volgen, hebben voorrang 
voor het vervolg van hun opleiding in die academie als zij voor 1 juli inschrijven.  
§8. Er kunnen wachtlijsten worden aangelegd. 
Artikel 17 Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld  
1. De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om 
in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de 
onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via de 
website en het reglement.  
2. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeld, moet de leerling op de 
dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: a. 
uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn; b. verplicht ingeschreven 
zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en 
de werkloosheid; c. een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee 
gelijkgesteld is; d. een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen; e. erkend 
zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid ontvangen; f. voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn; g. begunstigde zijn 
van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%); h. in een gezinsvervangend tehuis 
of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven; 36 1439 (2017-2018) – 
Nr. 5 Vlaams Parlement i. het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten; j. begunstigde zijn 
van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.  
3. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar 
heeft recht op vermindering als hij voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden: a. 
deel uitmaken van een leefeenheid (bijvoorbeeld: gezin, pleegezin) op de dag van de inschrijving 
waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie 
b. extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie of de inschrijving 
voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding in combinatie met de domeinspecifieke eerste 
graad.  
4. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor 
de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving, hetzij in de maand september van het 
schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.  
5.Een leerling waarvoor het wettelijk vastgelegde inschrijvingsgeld niet tijdig wordt betaald, kan 
niet in de academie worden ingeschreven, behoudens expliciete toestemming van het 
schoolbestuur in toepassing van artikel 14.  
Artikel 18 Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de 
bijdragen te betalen, kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van 
de directeur en in samenspraak met de leerling of ouders een van volgende afwijkingen op de 
betaling toestaan: spreiding van betaling, uitstel van betaling, gedeeltelijke kwijtschelding van 
betaling. 
Artikel 19 Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om 
leeractiviteiten te mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot 
een afwijkende regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk. Artikel 20 Reclame en sponsoring  
§1 Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van geldelijke en niet-
geldelijke ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die rechtstreeks of 



onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen.  
§2 De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een 
gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis 
prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. 
§3. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 1° deze mededelingen niet onverenigbaar zijn 
met de artistiek pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de academie; 2° 
deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang brengen. 
§4 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke 
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling Artikel 21 Behalve als de leerling gewettigd 
afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra zijn inschrijving definitief is in september) tot 
en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven. 
Artikel 22 §1 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke 
gevallen kan een leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na 
toestemming van de directeur, het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook 
de toestemming van de ouders vereist. §2 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet 
verlaten tijdens de lesonderbrekingen. Artikel 23 Als een leerling de lesactiviteit niet kan 
bijwonen, moet de academie (de directeur, het secretariaat of de leraar) hiervan vooraf en zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gebracht. Artikel 24 Een leerling die op 1 februari meer dan één 
derde van de lessen onwettig afwezig was, kan het recht verliezen om aan de toonmomenten deel 
te nemen. De leerling is dan niet geslaagd. Het verlies van dit recht wordt door de directeur 
uitgesproken na de leerling/ouders gehoord te hebben. Artikel 25 Gewettigde afwezigheid §1 
Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 
 §2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd:  
1° ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende 
kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders/leerling. Dit kan 
maximaal 4 maal per schooljaar het geval zijn. Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een 
periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf 
een verklaring van ziekte hebben ingediend. Een medisch attest is eveneens vereist voor een 
afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.  
2° een document dat aantoont dat de leerling afwezig was: - om een begrafenis- of 
huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder 
hetzelfde dak woont, - om een familieraad bij te wonen, - om voor de rechtbank te verschijnen na 
een oproeping of dagvaarding, - omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg of de jeugdbescherming; - om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet 
erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling te beleven, - om een andere officiële 
aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de directeur, - om proeven af te leggen voor de 
examencommissie van de Vlaams gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, - wegens 
school- of beroepsverplichtingen, - omwille van de onbereikbaarheid van de academie door 
overmacht;  
3° afwezigheid om persoonlijke redenen: een ondertekende verklaring van de leerling/ouders. 
Deze verklaring wordt ingediend bij de directeur, het secretariaat of de leraar en is hoogstens 10 
keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit 
maximum af te wijken, 
4° afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 16.Artikel 
26 Ongewettigde afwezigheid 
§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 25, wordt 
beschouwd als een ongewettigde afwezigheid. 
§2 Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de academie contact op 
met de ouders. 
§3 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs 
voorschrijven, kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties 
vermeld in hoofdstuk 10. 
Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten  
Artikel 27 §1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start van de 
lessen bekend gemaakt.  
§2. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in de loop van het eerste trimester in 



uitzonderlijke gevallen wijzigen. De academie brengt de leerling/ouders hiervan schriftelijk of 
elektronisch op de hoogte. Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor 
leerlingen/ouders geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen 
terug te vorderen.  
§3. Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30 juni.  
§4. De openingsuren van de academie en de openingsuren van het secretariaat worden in het 
begin van elk schooljaar via uithangbrief en website bekend gemaakt.  
§5. De vakantieregeling wordt in het begin van het schooljaar via de agenda en de website bekend 
gemaakt. De leerlingen moeten er rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans 
begint op een maandag. De zaterdag (en zondag) voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les 
gegeven, tenzij anders vermeld in de vakantieregeling. De regeling met betrekking tot verlengde 
weekends kan afwijken van de regeling in het dagonderwijs.  
Artikel 28 Een lesuur bestaat uit 60 minuten. 
Artikel 29 De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld. 
Artikel 30 Toezicht Het schoolbestuur verzekert het toezicht gedurende 10 minuten voor het 
begin van de les tot 10 minuten na het einde van de les. De leerlingen en de ouders gedragen zich 
daarbij naar de onderrichtingen terzake. Leerlingen wachten op de locatie die door de 
toezichthouder wordt aangeduid.  
Artikel 31 Lesverplaatsing Een les kan om individuele artistieke redenen of deelname aan 
professionaliseringsactiviteiten door de leraar worden verplaatst mits akkoord van de directeur. 
De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast en legt dit ter 
goedkeuring voor aan de directeur. De lessen kunnen niet worden verplaatst naar een 
vakantiedag of wettelijke feestdag. Een verplaatste les heeft de gebruikelijke lesduur. Bij een 
lesverplaatsing van een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de 
groep gerespecteerd. De leerlingen/ouders worden vooraf en na het gegeven akkoord van de 
directeur schriftelijk of elektronisch door de leerkracht van elke lesverplaatsing op de hoogte 
gebracht. 
Artikel 32 Schorsing van de lessen  
§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens 
administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische studiedag, facultatieve vakantiedagen of 
evaluatiemomenten. Deze data worden schriftelijk bekendgemaakt en/of zijn elektronisch terug te 
vinden in de agenda of op de website. §2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of 
voor een leerlingengroep worden geschorst wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of 
overmacht of afwezigheid van de leraar. De academie brengt de ouders/leerlingen als volgt op de 
hoogte.  
- de academie verwittigt de leerlingen/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk - is dit slechts 
beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het verst wonen, 
- de schorsing wordt ad valvas of elektronisch gemeld (ingeval van overmacht: indien mogelijk), - 
opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is - minderjarige 
leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de ouders hiervoor 
schriftelijk toestemming hebben geven. Als ouders hun kinderen naar de academie brengen, gaan 
ze na of de leraar al dan niet aanwezig is, alvorens hun kinderen achter te laten. Artikel 33 Agenda 
Iedere leerling heeft een agenda. Hierin worden de opdrachten en/of de te kennen leerstof en/of 
de in te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals eventuele aanwijzingen voor de 
studie en eventuele mededelingen. De agenda wordt ook gebruikt als communicatiemiddel tussen 
de leraar en de ouders. De digitale agenda is te raadplegen via: https://mijnacademie.be/  
Artikel 34 Kunstmanifestaties De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te 
verlenen aan openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die 
door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de 
schoolverzekering.  
Artikel 35 Buitenschoolse leeractiviteiten 
§1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extramurosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die 
door de academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders 
bekendgemaakt, wordt van de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse 
extramurosactiviteiten die voor hen worden georganiseerd, zelfs indien deze buiten het 
lessenrooster van de leerling of buiten de normale openingsuren van de academie worden 
georganiseerd. Indien de leerling/ouders menen een ernstige reden te hebben om aan een van 
deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit vooraf met de directeur. 
Buitenschoolse leeractiviteiten worden minstens twee weken op voorhand aan de leerlingen 



meegedeeld. Voor minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk/elektronisch 
geïnformeerd.  
§3 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie 
een beroep doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden).  
Artikel 36 Besmettelijke aandoening In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt 
getroffen door een besmettelijke aandoening, bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende 
arts of de aanwezigheid van de leerling in de academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de 
gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders 
melding bij het secretariaat. De academie neemt de gepaste maatregelen.  
Artikel 37 Verzekering  
§1 Het schoolbestuur sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen.  
§2 Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar de academie of terug, dan moet de 
academie onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als mogelijk een verzekeringsdossier 
kan worden opgesteld. 
§3 De leerlingen verlaten de school niet tijdens de lesuren zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de ouders. De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen op tijdstippen 
waarop de leerling wordt geacht in de klas aanwezig te zijn, tenzij in omstandigheden, gekend 
door de directeur. Wanneer de leerling het terrein van de academie verlaat tijdens of tussen de 
lesuren worden gebeurlijke ongevallen niet gedekt door de verzekering.  
Artikel 38 Werken van leerlingen §1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de 
academie werden gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de 
academie. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 
(voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen 
(toonmomenten, opendeurdagen, drukwerk...). De leerlingen ontvangen hiervoor geen 
vergoeding. 
§2. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier 
gebruik wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de leerling te vermelden en het 
recht op eerbied voor deze werken te garanderen.  
§3. De academie zorgt er voor dat de door de leerlingen ter beschikking gestelde werken tegen 
een redelijk bedrag zijn verzekerd. 
Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext  
Artikel 39 §1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs een vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een 
alternatieve leercontext, legt zijn vraag bij inschrijving voor aan de directeur en de betrokken 
leerkrachten via het formulier ‘leren in alternatieve leercontext’ waarvan deel 1 volledig is 
ingevuld. Dit formulier is terug te vinden via de website: https://www.academiemenen.be, bij 
onderdeel: ‘info’. 
§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of 
voor een of meerdere welbepaalde periode(s).  
Artikel 40 §1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn 
vervuld: - de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in 
het door de inspectie gevalideerde toetsingsinstrument dat terug te vinden is via de website: : 
https://www.academiemenen.be, bij onderdeel :‘info’. - de alternatieve leercontext ondertekent de 
overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ van het schoolbestuur, - de directeur oordeelt 
dat de alternatieve relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, specifieke 
eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie. §2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, 
de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd via het formulier ‘Leren in alternatieve 
leercontext’.  
Artikel 41 §1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke 
begeleiding van de leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling 
regelmatig feedback en houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle 
nuttige inlichtingen betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie.  
§2. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, 
zijn afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter 
plekke observeren.  
§3. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de leercontext 
wordt systematisch overleg gepleegd.  
Artikel 42 §1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve 



leercontext. Hij eerbiedigt de belangen van de alternatieve leercontext. 
§ 2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na 
evenals de veiligheidsvoorschriften.  
§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden 
te boven gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de directeur. 
Artikel 43 §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde. 
§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen 
tijde de leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de 
alternatieve leercontext meldt dit tevens aan de directeur.  
Artikel 44 §1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de 
leercontext verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van de academie. 
§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten.  
Artikel 45 §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement 
blijven onverkort van toepassing. 
§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. 
Dit kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de directeur of de 
contactpersoon van de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de 
ouders vereist. 
§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan 
de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext. 
§4. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in geval van 
afwezigheid en bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de academie.  
§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, 
verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.  
Artikel 46 De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de 
leerling zodra de leerling de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het 
schoolbestuur draagt hierbij geen enkele verantwoordelijkheid.  
Artikel 47 De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en 
ongevallen) voor wat betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve 
leercontext’. 
Artikel 48 De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van 
en naar of voor de deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext.  
Artikel 49 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil 
volgen in de alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel met 
toestemming van de directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in de academie 
worden gevolgd.  
Artikel 50 §1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten: - bij 
zware inbreuken tegen de afspraken; - indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt; - 
indien de leerling herhaald onwettig afwezig is; - wanneer de leerling wangedrag vertoont; - 
wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 
§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te 
volgen, intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is. 
§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst 
tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt.  
§4. De directeur en de alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk 
en gemotiveerd bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de 
academie volgens de modaliteiten die de directeur hem meedeelt. 
Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie. 
Artikel 51 Basisprincipes 
§1. De volgende basisprincipes worden bij het transparant, valide en betrouwbaar evalueren van 
de leerling gehanteerd: De academie maakt gebruik van een competentiegerichte wijze van 
lesgeven, leren én evalueren. Leervorderingen en prestaties worden getoetst aan de te behalen 
competenties en vooropgestelde doelstellingen binnen 5 verschillende rollen, die samen het 
unieke ik vormen: - De kunstenaar - De vakman - De performer - De onderzoeker - De 
samenspeler Naast het beoordelen van toonmomenten en evaluatie-opdrachten wordt er groot 
belang gehecht aan procesgericht evalueren. Er worden geen punten gegeven, leerlingen krijgen 
woordelijke feedback en een eindconclusie met de vermelding geslaagd of niet geslaagd. 
§2. De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar 
op regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt, met name over: - 



de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden, - de vorm 
waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd, - de te bereiken 
competenties en te beheersen materies met het oog op de evaluatiemomenten en/of –
opdrachten. 
§3. Indien de leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid niet kan deelnemen aan een 
evaluatiemoment en/of -opdracht brengt hij/zij (of de ouders/voogd bij minderjarige) de academie 
hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte. De leerkracht kan dan overgaan tot het bepalen van een 
alternatief evaluatiemoment of een vervangopdracht.  
§4. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de leerling/ouders minstens 2 
keer per jaar over de leervorderingen van de leerling op de volgende wijze: mondeling via gerichte 
feedback tijdens een gesprek en schriftelijk via een evaluatieformulier op het einde van het eerste 
en tweede semester. Dit formulier kan ook online geraadpleegd worden via de website: 
mijnacademie.be Daarnaast organiseert de leerkracht een oudercontact op het einde van het 
schooljaar. De focus bij de rapportering ligt bij het formatieve (het bijsturen van het leerproces). 
Aan het eind van een graad wordt er groter belang gehecht aan een summatieve evaluatie (een 
eindbeslissing en het meten van het onderwijsresultaat na een leerperiode). Op de evaluatiefiche 
noteert de leerkracht met woorden de vorderingen en werkpunten van de leerling, ingedeeld 
volgens de zes rollen of volgens de geselecteerde rollen waarop specifiek gewerkt werd dat 
schooljaar. Het rapport vermeldt of de leerling geslaagd of niet geslaagd is.  
§5. De directeur en betrokken leerkrachten bewaken het studierendement van de leerling tijdens 
de verschillende leerjaren van de opleiding en nemen daartoe de nodige maatregelen voor 
leerlingenbegeleiding. Als de directeur en de betrokken leerkrachten oordelen dat een leerling 
ondanks de maatregelen voor leerlingenbegeleiding te weinig leerwinst geboekt heeft in relatie tot 
de einddoelen die hij moet bereiken, kunnen ze oordelen dat de leerling een verlengd leertraject 
kan krijgen. Per graad van een langlopende studierichting kan het leertraject met een leerjaar 
verlengd worden. Het leertraject van de kortlopende studierichtingen kan met een leerjaar 
verlengd worden. 
Artikel 52 Beoordelingsprocedure 
§1. Leerlingen nemen verplicht deel aan de evaluatiemomenten en -opdrachten voor het leerjaar 
en de vakken waarvoor ze zijn ingeschreven.  
§2. De evaluatiemomenten en -opdrachten worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke 
en reglementaire bepalingen. 
§3. De leerlingen die meer dan een derde van de lessen niet hebben bijgewoond zonder dat hun 
afwezigheid gewettigd was, zijn niet geslaagd  
§4. De mate waarin de leerling de basiscompetenties, beroepskwalificaties of specifieke 
eindtermen bereikt, bepaalt of hij al dan niet geslaagd is voor een graad van een studierichting. 

§5. Elk toonmoment georganiseerd in de loop van het schooljaar kan gelden als evaluatiemoment.  
§6. De interne en publieke toonmomenten kunnen worden geëvalueerd door zowel de 
desbetreffende leerkracht, zijn collega’s, als de directie. In het laatste jaar van de tweede, derde en 
vierde graad en de specialisatiegraad worden leerlingen eveneens beoordeeld door een externe 
jury. 
 §7. De evaluatiemomenten en -opdrachten worden afgenomen met gesloten deuren of in 
publieke zitting: - Alle overgangsproeven kunnen in beide vormen afgenomen worden. - De 
(eind)proeven van de omkaderingsvakken worden afgenomen met gesloten deuren. - De 
eindproeven van de individueel groepsgerichte kunstvakken worden afgenomen in publieke zitting.  
§8. Voor specifieke leerlingengroepen en in uitzonderlijk gevallen kunnen evaluatiemomenten in 
samenspraak met de directie in aangepaste vorm afgenomen worden. 
 §9. Leerlingen die niet geslaagd zijn voor omkaderingsvakken kunnen een herkansing krijgen via 
een vakantietaak of herexamen begin september. 
 §10. Wanneer een leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid niet kan deelnemen aan 
een evaluatiemoment of de leraar beslist om het examen omwille van pedagogische redenen uit te 
stellen, kan de leerling toegelaten worden tot het Coda-examen begin september. In het eerste 
geval moet door de leerling ten laatste op 30 juni een attest worden ingediend vooraleer hij/zij 
toegelaten kan worden.  
§11. De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur aangesteld. 
Niemand mag als lid van de examencommissie stem hebben voor de proef van een bloedof 
aanverwant.  
§12. Leerlingen mogen per graad voor eenzelfde optie éénmalig overzitten.  
Artikel 53 Certificering 



 §1. De academie reikt van rechtswege erkende studiebewijzen uit conform het decreet DKO. 
 §2. Aan leerlingen die alle basiscompetenties van een graad (eerste, tweede of derde graad) van 
een langlopende studierichting hebben verworven, wordt een bewijs van competenties uitgereikt. 
Aan de leerlingen die alle competenties van een beroepskwalificatie (vierde graad) van een 
langlopende studierichting hebben verworven, wordt een bewijs van beroepskwalificatie 
uitgereikt. Aan de leerlingen die een relevant gedeelte van de competenties van een 
beroepskwalificatie (vierde graad) van een langlopende studierichting hebben behaald, wordt een 
bewijs van competenties uitgereikt. 
 §3. Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een studiebewijs op basis van de 
behaalde resultaten. 
Hoofdstuk 9 Leefregels  
Artikel 54 Algemeen  
§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat: - het ordentelijk verstrekken van onderwijs in 
gevaar brengt, - de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het 
gedrang brengt, - de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, - ernstige of wettelijk strafbare 
feiten uitmaakt, - de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast, - de 
academie materiële schade toebrengt. §2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt 
een correcte en beleefde houding aan tegenover het personeel van de academie en tegenover de 
andere leerlingen. Artikel 55 Lessen §1. Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort. 
§2. Tijdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen gebruikt. Het gaat 
onder andere om mobiele telefoons, muziekdragers en camera’s. 

 §3. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.  
Artikel 56 Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne  
§1. Iedere leerling volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft - het dragen van 
aangepaste kledij, - het gebruik van beschermingsmiddelen, - het verbod om bijvoorbeeld 
hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes,… te dragen, - het vaststeken van lang haar (in het 
bijzonder in de studierichting Dans), om redenen van veiligheid of hygiëne.  
§2. Iedere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle opleiding 
specifieke afspraken. §3. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.  
Artikel 57 Materiële bezittingen en vandalisme  
§1. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, 
muziekinstrumenten, mobiele telefoon, juwelen…) niet onbeheerd achter. De academie is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele beschadigingen.  
§2. De leerlingen laten hun vervoersmiddel achter op de daartoe voorziene plaatsen.  
§3. De leerling is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn persoonlijke apparaten en/of 
producten.  
§4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het toezicht van de 
leraar toebrengt aan: - lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of materiaal 
van de instelling, - materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen. Dit houdt in 
dat hij de schade (herstelling, vervanging…) vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die hem in 
dit verband kunnen worden opgelegd. 
Artikel 58 Gebruik van infrastructuur  
§1. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor 
gebouwen, meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, producten, … Apparaten en 
producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op hun plaats gezet. 
§2. Leerlingen kunnen met toestemming van de directeur een lokaal gebruiken om zich in het 
kader van hun opleiding te vervolmaken. De aanvraag gebeurt via een in te vullen en ondertekend 
formulier op het secretariaat van de academie. De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, 
de orde van het lokaal, schade en andere onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden.  
Artikel 59 Uitlening  
§1. Na betaling van de retributie vermeld in artikel 15 en de ondertekening van het huurcontract 
kunnen aan de leerlingen muziekinstrumenten in bruikleen worden gegeven. 
§2. De leerling is verantwoordelijk voor het door hem geleende instrument/werk en staat in voor 
de herstel- of vervangingskosten bij schade, behoudens natuurlijke slijtage, of verlies.  
§3. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende 
instrument.  
§4. Alle herstellingen aan het instrument gebeuren via de academie. 
Artikel 60 Genotsmiddelen  
§1. Binnen de volledige academie, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en 



andere open ruimten is het verboden: - te roken, - drugs te gebruiken, - enig voorwerp als wapen 
te gebruiken of wapens in de academie binnen te brengen.  
§2. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende 
middelen (zoals alcohol, drugs,…).  
§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte 
extramurosactiviteiten. 
§4. Het verbod op roken wordt via stickers in het gebouw kenbaar gemaakt.  
§5. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- 
en tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit academiereglement. Ouders die het 
rookverbod overtreden, zullen verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te 
verlaten.  
Artikel 61 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en 
sociale media  
§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de academie 
zonder toestemming van de academie. Overeenkomstig de privacywetgeving en het recht op 
afbeelding mogen er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of 
andere personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.  
§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die 
betrekking hebben op de academie zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt 
gegeven door de academie. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen 
die onder hetzelfde dak wonen als de leerling. Onder sociale media worden websites zoals 
Facebook, Netlog Instagram, Twitter, enz. verstaan. 
§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden. 
§4. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in de academie is verboden.  
Artikel 62 Initiatieven van leerlingen  
§1. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie, moeten vooraf ter 
goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.  
§2. Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke 
goedkeuring van de directeur. 
§3. Leerlingen die deelnemen aan wedstrijden of kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij 
de naam van de academie willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de 
directeur bekomen.  
§4. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde 
leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  
Artikel 63 Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag Leerlingen onthouden zich van iedere 
daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de 
academie gepaste maatregelen om de fysieke en psychische integriteit van de leerlingen te 
beschermen.  
Artikel 64 Auteursrecht 
§1. De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.  
§2. Voor het kopiëren van partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn 
uitgever of een andere rechthebbende. 
§3. Bladmuziek mag nooit worden gekopieerd zonder toestemming van de rechthebbende. 
§4. Het schoolbestuur heeft een licentieovereenkomst afgesloten met de erkende 
beheersvennootschap van muziekuitgevers SEMU. De leerlingen eerbiedigen te allen tijde de 
voorwaarden die voortvloeien uit deze overeenkomst en die schriftelijk of elektronisch worden 
bekendgemaakt.  
Artikel 65 Privacy 
§1. Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.  
§2. De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijk of reglementaire bepaling en/of indien de leerling of ouder/voogd van de minderjarige 
leerling hiervoor expliciet toelating heeft gegeven.  
§3. Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en aangewend voor pedagogische of 
publicitaire doeleinden ten voordele van de werking van de academie. Door toelating te geven op 
het inschrijvingsbewijs verklaart een leerling of ouder/voogd zich akkoord met het gebruik van 
foto- of beeldmateriaal.  
§4. De leerlingen respecteren ten allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de 
privacyverklaring van het schoolbestuur. Deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt via de 



website van de academie. 
Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels 

Artikel 66 Ordemaatregelen  
§1. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen:  
1° een mondelinge vermaning,  
2° een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota,  
3° een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota,  
4° een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de academie 
– melding gebeurt schriftelijk of elektronisch aan de ouders,  
5° een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt schriftelijk of elektronisch aan 
de ouders, 6° de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de 
leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de 
ouders wordt ondertekend voor kennisneming. Deze opsomming sluit niet uit dat andere 
maatregelen kunnen worden genomen die meer aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn 
aangepast. 
§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die 
toezicht op de leerling uitoefent.  
§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.  
Artikel 67 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 

§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie 
zodanig schendt dat: - het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig 
wordt belemmerd – de maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige 
overtredingen, - de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het 
gedrang is, - zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of 
psychische integriteit en veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie of van 
personen waarmee de leerling in het kader van leren in een alternatieve leercontext in contact 
komt. - zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken, - zijn handelingen de naam 
van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten, - zijn handelingen de academie 
materiële schade toebrengen. 
§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  
1° Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.  
2° Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs. 
§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld.  
§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd.  
Artikel 68 Bewarende maatregel: preventieve schorsing §1. In afwachting van een eventuele 
tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling preventief schorsen als bewarende 
maatregel. 
§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het 
schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van 
maximaal veertien opeenvolgende dagen. Het college van burgemeester en schepenen kan, na 
motivering aan de leerling/ouders, beslissen om deze periode eenmalig met maximaal veertien 
opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen 
de eerste periode kan worden afgerond. 

 §3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt mondeling/telefonisch én 
schriftelijk/elektronisch aan de leerling/ouders ter kennis gebracht.  
§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk.  
Artikel 69 Tuchtprocedure 
 §1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur.  
§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure:  
1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten.  
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische 
wijze mee aan de leerling/ouders.  
3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak inzage 
hebben in het tuchtdossier.  
4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten en 
de voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten 



vroegste één werkdag na verzending van de oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten 
bijstaan door een vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de 
leerling/ouders wordt ondertekend voor kennisneming. 5° Na dit gesprek neemt de directeur een 
gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die in overeenstemming is met de ernst van 
de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend meegedeeld aan de leerling/ouders 
binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval van definitieve uitsluiting vermeldt 
deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het beroep én de bepalingen uit 
het academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing wordt ter kennisgeving 
meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.  
Artikel 70 Tuchtdossier 
 §1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.  
§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van: - de gedragingen van de leerling die aanleiding 
geven tot een tuchtmaatregel en de bewijsvoering ter zake; - de reeds genomen ordemaatregelen; 
- het tuchtvoorstel; - het advies van de betrokken leerkrachten; - alle verslagen die voor 
kennisneming door de leerling/ouders werden ondertekend  
Artikel 71 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting  
§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de 
schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en 
ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het 
beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen 
overtuigingsstukken worden bijgevoegd. §2 Het beroep wordt binnen de 30 werkdagen behandeld 
door het college van burgemeester en schepenen dat beslist tot: 
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid; - of bevestiging van de 
definitieve uitsluiting; - of vernietiging van de definitieve uitsluiting. De beslissing wordt uiterlijk na 
30 werkdagen schriftelijk/aangetekend ter kennis gebracht aan de leerling/ouders. Bij 
overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. §3 
De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 

  

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens  
Artikel 72 §1 Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op 
inzage in en toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de 
evaluatiegegevens, te vragen. Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de directeur van 
de academie met een vraag tot inzage van het dossier van de leerling. 
 §2. De leerling/ouders kan een kopie krijgen van deze gegevens na betaling van de vergoeding 
zoals opgenomen in de bijdrageregeling. Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient 
persoonlijk en vertrouwelijk te worden behandeld. Dergelijke kopieën mogen niet verspreid 
worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel gebruikt worden in functie van de 
onderwijsloopbaan van de leerling. 
 §3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de 
leerling of zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de 
gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.  
Artikel 73 §1. De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de 
toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die 
de academie afsluit met verwerkers voor leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, 
leerlingenadministratie en dergelijke meer.  
§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit 
te kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid).  
§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten 
(OVSG) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden 
meegedeeld.  
Artikel 74 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de 
nieuwe academie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun 
verzoek die gegevens hebben ingezien. 

Tussenkomsten 

Raadslid Poot vraagt om bijkomend een aantal rietjes bijvoorbeeld voor een klarinet of een 
aantal snaren voor een viool te voorzien in het reglement omdat voor mensen met een sociaal 



tarief deze kostprijs niet verwaarloosbaar is. Schepen Vanryckegem zal dit aan de directie 
doorgeven. Het is zo dat de leerlingen hun instrument naar de harmonie meenemen en ook de 
rietjes te vervangen en dit is moeilijk controleerbaar. Het vervangen van een rietje is 
verwaarloosbaar in vergelijking met instrumenten die soms duizenden euro's kosten. Raadslid 
Poot antwoordt dat een rietje 2 euro kost of een snaar 3 euro en er zou gewoon een aantal 
rietjes voorzien kunnen worden. Het gaat dan om een aantal van 2 tot 4 rietjes per jaar. Schepen 
Vanryckegem zal dit aan de directeur overmaken. Raadslid Coppens wenst verder te gaan op 
de vorige tussenkomst die hij zeer belangrijk vindt. Hij begrijpt dat als er misbruiken zijn, er 
beteugeld moet worden. Hierbij moet er ook rekening gehouden worden, zoals ook bij de 
bibliotheek dat men de academie kindvriendelijk en laagdrempelig moet houden. Het gaat dan niet 
enkel om de financiële drempels, maar ook hebben de ouders niet steeds de interesse om hun 
kinderen naar de academie te sturen. Als er extra moet betaald moet worden, dan zou er gezegd 
kunnen worden aan die kinderen om iets anders te doen. Hijzelf is ook naar de academie geweest 
en hij heeft dit allemaal op eigen initiatief moeten doen. Bij hem was de situatie neutraal en 
kinderen zouden zo weinig mogelijk belemmeringen mogen ondervinden om zich te kunnen 
ontplooien. Schepen Vanryckegem verwijst hier in dit verband naar de muziekproevertjes die 
in de klassen worden georganiseerd. Ook is er het project Kunstkuur dat ook leerlingen 
stimuleert voor de kunsten. Met de Uitpas wordt aan het financiële tegemoet gekomen. In het 
kader van dit huurreglement is de stad ook in gesprek met een serviceclub en wordt er ook 
samengewerkt met het OCMW. Ook wordt samen met de directeur gekeken om kunstonderwijs 
in het dagonderwijs te organiseren zoals dit ook reeds in Limburg gebeurt. De stad is een grote 
voortrekker van het kunstonderwijs.             

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het huurreglement goed. 

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het aangepaste academiereglement goed. 

  

Verhuren aan de doelgroep via de Uitpas te regelen.  

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur artikel 56 

Feiten, context en argumentatie 

  

Van cultuurraad naar een open Cultuurforum 

 

Na een eerste intern overleg tussen de dienst cultuur, de bib, de beide voorzitters van cultuur- en 
bibliotheekraad, de schepen van Cultuur en de kabinetsmedewerker werd besloten om een 
nieuwe dynamiek voor beide raden op te starten. Belangrijk hierbij was om die nieuwe dynamiek 
op een participatieve manier tot stand te brengen. 

Om die participatieve aanpak concreet uit te werken werd besloten beroep te doen op externe 
begeleiding. In zitting van 27 februari gaf het college zijn principiële goedkeuring om het 
hervormingstraject rond de cultuur- en bibliotheekraad op te starten. 

De begeleiding van het hervormingstraject werd toevertrouwd aan Peter De Greef van Levuur 
cvba, een coöperatieve onderneming die gespecialiseerd is in participatie en 
stakeholdermanagement. 

  

1. Eerste cultuurcafé: participatieve uitwerking inhoudelijke thema's rond cultuur en 
bibliotheek 



 

Op 4 maart 2019 werd een startvergadering georganiseerd ter voorbereiding van een eerste 
participatieavond met alle culturele actoren in Menen. Een werkgroep bestaande uit de 
voorzitters van de cultuur- en bibliotheekraad, de Schepen van Cultuur, de kabinetsmedewerker, 
de secretaris cultuurraad, de bibliothecaris, de algemeen en financieel directeur van het cultureel 
centrum en het afdelingshoofd Vrije Tijdszaken, bereidde de participatieavond voor. Peter De 
Greef van Levuur werkte een draaiboek voor de organisatie van de participatieavond (zie bijlage 
1) op basis van de bespreking in de werkgroep. 

De eerste participatieavond 'Cultuurcafé' werd gehouden op 26 maart 2019.  Voor het 
cultuurcafé werd een brede oproep gelanceerd naar volgende doelgroepen: 

• leden van de cultuur- en bibliotheekraad; 

• bestuursleden van CC De Steiger; 

• onderwijs (academies, regulier onderwijs) 

• jeugdverenigingen 

• seniorenraad 

• losse culturele initiatieven (bv. 'De Panden') 

De oproep gebeurde via de geijkte kanalen van de stad. Er werd eveneens een filmpje gemaakt 
(gemaakt door en met Menenaars) die via Facebook werd verspreid. Er waren 75 deelnemers 
aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden 8 prioritaire thema’s rond cultuur door de 
deelnemers naar voren geschoven (zie bijlage 2). 

  

 2. Tweede cultuurcafé: een nieuw samenwerkingsmodel rond cultuur en bibliotheek 

 

Op 21 mei 2019 kwam de werkgroep een tweede keer samen. Bedoeling was om de inhoudelijke 
thema's concreet vorm te geven met een nieuwe, dynamische structuur rond cultuur en 
bibliotheek in Menen. Opnieuw werkte Peter van Levuur een draaiboek voor de organisatie van 
een tweede participatieavond (zie bijlage 3) uit. 

De tweede participatieavond 'Cultuurcafé' werd gehouden op 4 juni 2019. Voor het cultuurcafé 
werd opnieuw een brede oproep gelanceerd naar dezelfde doelgroepen van het eerste 
cultuurcafé. 

De oproep gebeurde opnieuw via de geijkte kanalen van de stad. Deze keer werd geen apart 
filmpje gemaakt. Er waren ongeveer 35 deelnemers aanwezig. De deelnemers werkten op een 
participatieve manier een voorstel uit voor een nieuwe adviesstructuur rond cultuur en 
bibliotheek in Menen. 

In de nieuwe structuur maken wij de omslag van een cultuurraad naar een dynamisch, open 
Cultuurforum. 

Op het Cultuurcafé van dinsdag 4 juni werden een aantal principes (zie bijlage 4) vastgelegd: 

1. Het open Cultuurforum wordt als adviesraad voor cultuur en bibliotheek voor de 
gemeenteraad georganiseerd. 

2. Een helikoptergroep volgt de planning en de vooropgestelde thema’s op en bewaakt 
welke werkgroepen wanneer samenzitten. 

3. Werkgroepen werken zelfstandig voorstellen uit (op korte en lange termijn) rond de 
specifieke thema’s uit het open Cultuurforum. 

4. We starten in september 2019 met 5 werkgroepen: 

• Een werkgroep ‘De bib als open huis’ 

• Een werkgroep ‘Cultuur in de buurt’ 

• Een werkgroep ‘Hoe maken we het cultuuraanbod zo toegankelijk mogelijk?’ 



• Een werkgroep ‘Hoe ondersteunen wij onze verenigingen optimaal?’ 

• Een werkgroep ‘Cultuurkalender en communicatie’ 

1. Wij stellen de algemene vergadering en de raad van bestuur van het cultuurcentrum De 
Steiger vanuit de ingediende kandidaturen voor het Cultuurforum samen 

2. Wij blijven de subsidies voor socio-culturele verenigingen en vernieuwende projecten 
organiseren en maken die ook bekend. 

3. Een trekker van elke werkgroep kan in de helikoptergroep zitten. 

4. Iedereen is welkom op het open Cultuurforum. 

5. Wij stellen deze principes ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 26 juni en 
werken dit later uit in statuten en huishoudelijke reglementen. 

  

Na formele goedkeuring op de gemeenteraad wordt de omslag naar het nieuwe open 
Cultuurforum breed gecommuniceerd aan de hand van een wervend filmpje. Bedoeling is om 
het brede culturele leven in Menen te informeren en te enthousiasmeren voor het Cultuurforum 
als nieuwe adviesraad voor de komende zes jaar. 

Tussenkomsten 

Schepen Vanryckegem maakt duidelijk dat er 2 mogelijkheden waren. Ofwel bleven we 
werken met de bestaande raden met vertegenwoordigers van de verenigingen zoals het vroeger 
was of via participatie te komen tot een nieuw concept. Dit project werd uitgewerkt in 
samenwerking met Levuur en opengetrokken tot een open cultuurforum. Dit voorstel is in 
overeenstemming met het cultuurdecreet en ook aan alle inwoners werd de mogelijkheid gegeven 
om te participeren en een grote groep mensen was ook aanwezig. Dit traject werd opgevolgd 
door een helikoptergroep en er wordt gewerkt met verschillende werkgroepen. Er is een aanzet 
geweest om dit te vragen aan alle geïnteresseerden via een open vraag. De werkgroepen kunnen 
ad hoc zijn of het kan gaan over de bibliotheek. Dit wordt opgevangen door een ad hoc werking 
op basis van een cultuurcafé, wat een dynamisch platform is. Dit zal worden open gesteld worden 
en kan ook gewijzigd worden. De grootste uitdaging is om de mensen weer zin te doen krijgen 
om mee te werken in de stad. Buitenstaanders worden hierbij nu betrokken, zodat er niet boven 
het hoofd van mensen wordt gehandeld. Dergelijke aanpak wordt ook aan Zuidwest voorgesteld. 
Iedere gemeente is nog zoekende en het is een beetje bij vallen en opstaan in het kader van het 
nieuwe cultuurdecreet. Raadslid Mingels staat open voor het initiatief. Dit is goed voor de 
dynamiek en het is een open manier van werken. De naamkeuze mag geen mensen afschrikken en 
forum is dan weer hoogdravender dan café. Dat hoeft ook niet noodzakelijk zo te zijn. De mensen 
maken keuzes op basis van bepaalde thema's. Op de eerste vergadering was er redelijk wat 
enthousiasme en voor de tweede vergadering hoopt hij op een vaste kern die voortdurend kan 
meewerken en deze werking is open genoeg zodat mensen ook af en toe hun bijdrage kunnen 
leveren. Er zal een evenwicht moeten gevonden worden. Het wordt een vaste kern en het moet 
ook mogelijk zijn dat mensen af en toe meewerken. Het is een moeilijke oefening om de 
communicatie  zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het tonen van een filmpje is leuk, maar op 
het einde van de vergadering moet het duidelijk zijn wat er gevraagd wordt. Het mag dan wel 
plezant zijn, maar op het einde moet de boodschap wel duidelijk zijn en in de praktijk moet blijken 
dat het toegankelijk is zodat de mensen aangesproken kunnen worden. Raadslid Bonte-
Vanraes kan de openheid toejuichen, maar vraagt zich af hoe de mensen aangesproken werden. 
Werd dit bekend gemaakt in de Leiedraad of werd er gekozen voor een kleine groep die de kar 
trekt? Schepen Vanryckegem vindt dat die bezorgdheden reeds aan bod gekomen zijn. De 
naam van cultuurforum is het totaalplaatje dat eerder naar de advisering verwijst en dit kwam 
maar op het einde aan bod. Het woord café verwijst niet naar de toogpraat, maar in dit 
cultuurcafé zijn er werkgroepen aan het werk waar er actief gewerkt wordt. Er is een vaste 
trekkersgroep, zijnde de helikoptergroep. Er is een open call geweest naar alle inwoners. Het 
cultuurforum geeft de adviezen door aan de stad en er worden geen beslissingen genomen door 
de helikoptergroep. De helikoptergroep geeft het advies dan door aan de stad. Ze is ook blij dat 
de vorige voorzitter van de cultuurraad hier deel van uitmaakt. Met het tonen van een filmpje 
wordt de participatie laagdrempelig gehouden. Via facebook werden alle verenigingen 
aangeschreven. De inlassing in de Leiedraad kon niet tijdig gebeuren. Het is een beetje wikken en 
wegen om iedereen mee te hebben. Raadslid Bonte-Vanraes vraagt of de 



deelnemers  Menenaars moeten zijn. Schepen Vanryckegem deelt mee dat de deskundigen op 
uitnodiging niet-Menenaar kunnen zijn, maar het is niet de bedoeling om werkgroepen te hebben 
met bijvoorbeeld 5 Kortrijkzanen.                         

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het voorgestelde concept en de principes van het open 
Cultuurforum principieel goed. 

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 246 gemeentedecreet 

Juridische grond 

Artikel 246 gemeentedecreet 

Feiten, context en argumentatie 

Dagorde algemene vergadering vzw CC De Steiger 

Op donderdag 27 juni 2019 om 19u is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger met 
volgende dagorde.  

- Verslag vorige vergadering. (zie bijlage) 

- Goedkeuring rekeningen 2018. (zie bijlage) 

- Kwijting verlenen aan de bestuurders.  

- Goedkeuring wijziging statuten.  

- Benoeming en afzetting bestuurders.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad heeft kennis genomen van de dagorde van de algemene vergadering 
van CC De Steiger vzw. 
Artikel 2: Schepen Vanryckegem wordt afgevaardigd en schepen Ponnet is plaatsvervanger. 

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 193 dat de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vaststelt voor het 
personeel. 

Juridische grond 

In het Decreet Lokaal Bestuur zijn in de artikelen 188 tot 193 de deontologische rechten en 
plichten van het personeel opgenomen. Deze dienen verder geconcretiseerd te worden in de 
gezamenlijke deontologische code voor alle personeelsleden van stad en OCMW. 

Feiten, context en argumentatie 

Zowel het stadsbestuur als het OCMW hebben uitgewerkte deontologische codes voor alle 
personeelsleden.  Het bijgevoegde tekstvoorstel is een herwerking en actualisering van de 
deontologische code van het stadspersoneel. 
Deze ontwerptekst werd onderhandeld met de syndicale afgevaardigden in het Bijzonder 



Onderhandelingscomité van 5 juni 2019. Er werd een protocol van akkoord afgesloten.  
 

Bijlage bij de rechtspositieregeling van stad en OCMW Menen 
 

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN VAN STAD EN 
OCMW MENEN 
Introductie 
Het stadsbestuur van Menen wil, samen met haar personeel, van Menen een dynamische en 
grensverleggende stad maken en de burgers een dienstverlening geven waar ze recht op hebben.  
De burger is een klant en verwacht een goede dienstverlening. Het is bijgevolg uitermate 
belangrijk dat wij ons steeds bewust zijn van die verwachtingen en wij er dagdagelijks naar 
handelen en ons gedrag erop afstemmen. In deze deontologische code of ‘gedragscode’ zijn een 
aantal richtlijnen opgelegd die een houvast moeten bieden. Het is de bedoeling om inhoud te 
geven aan de ambtelijke integriteit en om te bevorderen dat iedereen, zowel administratief als 
technisch personeel, daar hetzelfde onder begrijpt.  

1. Situering 
Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vaststellen voor het personeel.  
Onder “deontologie” worden de plichten (maar ook rechten) verstaan waaraan iemand zich moet 
houden bij de uitoefening van diens beroep. Het is voornamelijk een set van gedragsregels en 
richtlijnen die een personeelslid helpt om zo effectief mogelijk een “goede beroepsuitoefening” te 
garanderen. Een “goede beroepsuitoefening” verandert echter door de jaren heen, onder invloed 
van maatschappelijke tendensen. 
Een deontologische code bevat een aantal algemene richtlijnen die een houvast kunnen bieden. De 
richtlijnen bieden evenwel geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee de 
personeelsleden geconfronteerd worden. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien 
worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en 
dilemma’s. 
Deontologie is een attitude en niet het blind opvolgen van enkele beperkte regels. De richtlijnen 
hebben tot doel het ethische en professionele gedrag te stimuleren en te normeren om zo bij te 
dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking van het stadsbestuur. Verwacht wordt dat 
het personeel zich door de deontologische code laat inspireren in de contacten met burgers en 
collega’s. 
Dat deontologie vooral een attitude is en geen exacte wetenschap, blijkt duidelijk uit een aantal 
uitspraken van de Raad van State. Zo wordt bijvoorbeeld met volgende aspecten rekening 
gehouden om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op de beroepsplichten: 

• de functie die het personeelslid bekleedt; 

• de plaats in de hiërarchie; 

• de mate waarin het personeelslid naar buiten uit gekend is; 

• de plaats en het tijdstip waarop een voorval plaatsvindt; 

• het verband tussen een voorval en de concrete taakuitoefening van een personeelslid 

De krachtlijnen van de deontologische code zijn geïnspireerd op de artikels 188 t.e.m. 193 van het 
decreet lokaal bestuur. Het decreet lokaal bestuur stelt hierin zelf een summiere code voor, 
waaruit vooral blijkt dat een goede beroepsuitoefening moet leiden tot dynamische, transparante 
en neutrale gemeentebesturen. 
We kunnen volgende deontologische thema’s afleiden : 
ambtsuitoefening op een loyale, correcte en actieve wijze; 

• respect voor de persoonlijke waardigheid van iedereen; 

• gedragsregels omtrent het omgaan met informatie (spreekrecht en spreekplicht); 

• een welwillende dienstverlening (klantvriendelijkheid) 

• zonder discriminatie (objectiviteit); 

• onomkoopbaarheid; 



• onverenigbare activiteiten met de beroepsplichten; 

• vorming. 

De deontologische code concretiseert de bepalingen van het decreet en kan bijkomende rechten 
en plichten geven.  Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de 
naleving van deze richtlijnen zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen de 
personeelsleden elkaar aan tot de actieve naleving van deze deontologische code. 

2 – Toepassingsgebied 
Deze deontologische code is van toepassing op: 

• alle gemeente- en OCMW-personeelsleden, ongeacht het dienstverband, het regime van 
tewerkstelling, de graad of de functie. 

• de personeelsleden die ressorteren onder de rechtspositie van het onderwijzend 
personeel 

• de gemeentepersoneelsleden die in verzelfstandigde entiteiten tewerk gesteld zijn 

• het kabinetspersoneel.  

De lokale mandatarissen hebben in uitvoering van artikel 39, 55 en 112 van het decreet lokaal 
bestuur een specifieke gedragscode. 
 

3 – Vijf basiswaarden 

De deontologische code is gestoeld op vijf gemeenschappelijke basiswaarden: 

• klantgerichtheid 

• loyauteit 

• integriteit 

• spreekrecht en spreekplicht 

• vormingsrecht en -plicht 

De volgorde waarin de waarden zijn gerangschikt is neutraal, waardoor geen enkele waarde boven 
een andere staat. Geregeld kunnen er spanningen zijn tussen deze waarden onderling. Het is de 
bedoeling dat de personeelsleden door het afwegen van de verschillende waarden tegen elkaar, 
zelf zoveel mogelijk uitmaken hoe ze reageren in concrete situaties. 
Het bestuur engageert er zich evenwel toe om te helpen bij het maken van moeilijke keuzes. De 
directe leidinggevende vormt hierbij het eerste aanspreekpunt. 
 

3.1/ KLANTGERICHTHEID 
 

Definitie 
De burger verwacht als ‘klant’ van het bestuur een klantgerichte en professionele dienstverlening. 
Ook interne medewerkers verwachten deze mate van dienstverlening.  Klantencontacten 
gebeuren op een hoffelijke manier en dossiers worden snel en efficiënt afgehandeld. 
 

Een klantgerichte houding 
Een klantgerichte houding betekent voor ieder personeelslid concreet: 

• U benadert de burger/klant op een vriendelijke en zakelijke, respectvolle manier. 

• U gebruikt een duidelijke en correcte taal. 

• In elke briefwisseling met burgers/klanten vermeldt u uw naam, functie en 
contactgegevens, zodat zij u gemakkelijk kunnen bereiken. 

• U geeft in uw contacten heldere en volledige informatie. 

• U zorgt voor een professioneel imago door bekwaamheid en initiatief te tonen. 



• U staat ten dienste van alle burgers, bedrijven, medewerkers en bezoekers zonder 
onderscheid; u hebt oog voor hun wensen en behoeften en handelt hiernaar. 

• U zoekt actief naar een oplossing voor eventuele problemen of antwoorden op de vragen, 
voor zover dit past binnen de mogelijkheden van de dienst. 

• U bent burgers/klanten behulpzaam bij administratieve formaliteiten en verwijst hen door 
naar de juiste persoon of afdeling als u hen zelf niet kunt helpen. 

Professionaliteit 
Een professionele houding betekent voor ieder personeelslid concreet: 

• U bent in staat de nodige prioriteiten te stellen opdat het werk op een professionele 
manier wordt gerealiseerd. 

• U beschikt over voldoende theoretische kennis, een aangepaste praktische vaardigheid en 
de fysische en psychische paraatheid. U bepaalt de juiste middelen en benut ze op een 
correcte manier. 

• Klachten worden behandeld als waardevolle informatie en aanzien als elementen die de 
eigen dienstverlening kunnen verbeteren. 

• Het gebruik van middelen die een nefaste invloed kunnen uitoefenen op de 
dienstverlening dient vermeden te worden, tenzij daarvoor een psychosociale dan wel 
medische reden bestaat. 

Efficiëntie en effectiviteit 

• U handelt dossiers efficiënt en binnen de opgelegde termijn af - binnen de beschikbare tijd 
en met de beschikbare middelen, binnen de gemaakte afspraken, procedures en het 
reglementair kader. Indien u niet aan een datum bent gebonden, dan neemt u een termijn 
als richtsnoer die u zelf als een goede dienstverlening zou ervaren (relevante termijn). 

• Elke vraag dient binnen een redelijke termijn een antwoord te ontvangen 

• Om een goede opvolging van de vragen van de klant te garanderen is het noodzakelijk de 
precieze behoefte te detecteren en de gemaakte afspraken en beloftes na te komen. 

3.2/ LOYAUTEIT 
Definitie 
De personeelsleden oefenen hun functie op een loyale en correcte wijze uit. 
Loyauteit betekent in de eerste plaats trouw aan en respect voor de democratische instellingen 
en voor de bestaande regelgeving. 
Loyauteit betekent ook dat het personeelslid de fundamentele opdracht en de doelstellingen van 
het bestuur onderschrijft als een gezamenlijke opdracht voor alle personeelsleden samen, zijn 
activiteiten hierop afstemt en op een actieve en constructieve manier hieraan meewerkt. 
Om die opdracht waar te maken dient iedereen te streven naar een vlotte samenwerking, waarbij 
het belang van de organisatie centraal staat. 
Loyauteit in relatie tot het bestuur 
Voor ieder personeelslid betekent dit concreet: 

• U werkt constructief mee aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het 
beleid. 

• Adviezen, opties en voorstellen worden op basis van een precieze, volledige en praktische 
voorstelling van de feiten geformuleerd. 

• U heeft aandacht voor de financiële aspecten en gaat zorgvuldig, zuinig en verantwoord 
om met overheidsmiddelen 

• U zet uw kennis en inzicht in voor het beste beleid en de beste manier om het uit te 
voeren. 

• Zodra het bestuur een beslissing genomen heeft, voert u die loyaal en met de nodige 
verantwoordelijkheidszin uit, ook al strookt ze niet met het eigen standpunt terzake. 

• De loyauteit is echter niet absoluut. Krijgt u opdrachten die indruisen tegen een hogere 
rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen, dan voert u die 



niet uit en brengt u uw diensthoofd van de onverenigbaarheid op de hoogte (= 
klaarblijkelijk onwettige opdracht). 

• Binnen de wettelijke en reglementaire perken aanvaardt u veranderingen binnen de 
opdracht, werkomstandigheden en doelstellingen. 

Loyauteit t.o.v. collega’s 
Voor ieder personeelslid betekent dit concreet: 

• U toont initiatief, neemt verantwoordelijkheid en gaat met kennis van zaken te werk. 

• U maakt gebruik van vormingsmogelijkheden om uw kennis en vaardigheden te 
verbeteren. 

• In uw samenwerking met collega’s binnen en buiten uw dienst streeft u naar een open 
dialoog en constructieve samenwerking, en werkt u in een opbouwende sfeer naar 
resultaten toe. 

• Personeelsleden stellen hun collega’s en direct leidinggevende op de hoogte van alles wat 
belangrijk is voor de taken waar ze samen aan werken en maken eventuele problemen 
bespreekbaar. 

• U neemt actief deel aan teamwerk. 

• U voert de beslissingen snel en efficiënt uit. 

Loyauteit t.o.v. de direct leidinggevende 

• Personeelsleden steunen hun direct leidinggevende in zijn/haar beslissingen en helpen 
hem/haar om deze zo snel, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. 

• In de samenwerking met de direct leidinggevende staat openheid en loyauteit centraal. 
Meningsverschillen dienen zo snel mogelijk en constructief besproken te worden. 

Loyauteit t.o.v. medewerkers 

• Als (direct) leidinggevende bent u aanspreekbaar voor uw medewerkers. U schakelt de 
juiste persoon op de juiste plaats in, zodat de capaciteiten van iedereen optimaal benut 
kunnen worden. 

• Diensthoofden staan in open en duidelijke communicatie met hun medewerkers over 
dienstaangelegenheden en over wat van hun medewerkers wordt verwacht. Ze staan 
open voor feedback. 

• Diensthoofden geven hun medewerkers de nodige ruimte en middelen om de 
doelstellingen te bereiken, zoals vormingsmogelijkheden. 

• Diensthoofden evalueren op een consequente en eerlijke manier hun medewerkers. 

• Diensthoofden motiveren, coachen en sturen hun werknemers. 

3.3/ INTEGRITEIT 
Definitie 
Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect voor het goed functioneren van een overheid. 
Integriteit betekent dat personeelsleden hun functie adequaat en zorgvuldig uitoefenen in het licht 
van hun positie en verantwoordelijkheden. 
Een soepele maar efficiënte interne werking en een professionele uitstraling zijn alleen maar 
mogelijk als ieder personeelslid correctheid als richtsnoer neemt. Ook waarden als 
betrouwbaarheid, objectiviteit, gelijkheid, neutraliteit, onafhankelijkheid en onomkoopbaarheid zijn 
vervat in het begrip integriteit. 
Alle schijn van partijdigheid, afhankelijkheid en willekeur dient vermeden te worden, De burgers 
moeten vertrouwen kunnen hebben in het bestuur en haar personeelsleden. 
 

Correctheid 
Correctheid houdt in dat personeelsleden eerlijk handelen en respect tonen in de omgang met 
anderen, wat concreet inhoudt: 



• U maakt geen ongeoorloofd gebruik van de werktijd. Tijdens de diensturen wijdt u zich 
volledig aan uw job. 

• U maakt geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materiaal van het bestuur voor 
privédoeleinden. 

• Bij een informatievraag van een collega binnen of buiten uw dienst of mandataris, bezorgt 
u alle relevante informatie op een snelle en correcte manier. 

• U toont respect voor de persoonlijke waardigheid, gevoelens en overtuiging van iedereen. 
Dit houdt ondermeer in dat er geen onnodig kwetsende, beledigende, agressieve, 
bedreigende,… opmerkingen worden gemaakt of handelingen worden gesteld. 

• Ongewenst seksueel gedrag, zowel d.m.v. woorden als door feitelijke handelingen of 
gedragingen, is verboden. 

• U maakt geen misbruik van informatie. Als personeelslid kunt u weet hebben van 
mogelijke toekomstige overheidsbeslissingen die de waarde van goederen of terreinen 
beïnvloeden. Zolang die beslissingen niet zijn bekend gemaakt, mag u geen informatie 
hierover meedelen aan derden. U gebruikt die voorkennis ook niet om u zelf materieel te 
verrijken. 

Objectiviteit – non-discriminatie - neutraliteit 
Personeelsleden moeten in alle omstandigheden objectief blijven, en hun functie op een 
onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in 
de opdracht van het bestuur. 

• Burgers, klanten en leveranciers worden in gelijke omstandigheden gelijk behandeld. 

• Iedere vorm van discriminatie is uit den boze. U laat zich bij de uitoefening van uw functie 
niet beïnvloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele 
geaardheid, geslacht, ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, sociale, 
lichamelijke of geestelijke handicap. 

• Bij tussenkomsten van raadsleden handelt u overeenkomstig de richtlijnen die 
voorgeschreven worden door de deontologische code voor mandatarissen inzake 
dienstverlening aan de bevolking. 

• Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging mogen 
geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee u uw taken uitoefent. 

• Het algemeen belang van de gemeente staat voorop. 

U voorkomt dat privébelangen de objectiviteit van uw taakuitoefening kunnen beïnvloeden. Indien 
zich een belangenconflict of onverenigbaarheid voordoet, dan brengt u de direct leidinggevende 
op de hoogte, zodat het dossier kan behartigd worden door een collega. 
 

Onafhankelijkheid - onomkoopbaarheid 

• Het is niet toegestaan relatiegeschenken te ontvangen of deel te nemen aan activiteiten 
betaald door privépersonen, tenzij dit past in het kader van een normale professionele 
verhouding en in het teken staat van het algemeen belang van de organisatie. In ieder geval 
mag het enkel gaan om een geschenk of uitnodiging met een geringe materiële waarde dat 
tot geen gunst of wederdienst verplicht, daarenboven beperkt gebeurt en niet 
systematisch ingebouwd wordt in de werking. 

• Bij deelname aan activiteiten betaald door privépersonen vertegenwoordigt u als 
ambtenaar de gemeente 

• U mag – zelfs buiten het ambt - geen giften of voordelen die verband houden met het 
ambt, vragen, eisen of aannemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon; 
hierdoor vermijdt u dat de objectiviteit in het gedrang komt en er van u wederdiensten 
worden geëist. 

• U bespreekt attenties, geschenken of uitnodigingen open en eerlijk met uw direct 
leidinggevende. U brengt hem/haar op de hoogte van de activiteiten waaraan u deelneemt 
en van de aanvaarde relatiegeschenken. U bent hierover open naar de collega’s toe. 



• In twijfelgevallen weigert u het geschenk of gaat niet in op de uitnodiging. 

• Vermoedens van fraude of corruptie geeft u onmiddellijk door aan de direct 
leidinggevende of aan de algemeen directeur. 

• Bijzondere aandacht dient hieraan gehecht te worden in het kader van gunning van en 
toezicht op de uitvoering van overheidsopdrachten. 

Waardigheid 
Het personeelslid moet vermijden dat de waardigheid van het ambt in het gedrang wordt 
gebracht, alsook elke handelswijze vermijden die het vertrouwen van het publiek in de 
dienstverlening kan aantasten. 
De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of 
via een tussenpersoon verricht en waardoor: 
1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld; 
2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt; 
3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast; 
4° een belangenconflict ontstaat. 

• Iedere burger, ook het personeelslid heeft recht op de eerbiediging van het privéleven. 
Toch kunnen activiteiten in het privéleven ook een inbreuk betekenen op de 
deontologische code van het gemeentepersoneel. 

• Volgende factoren zullen hier zeker een rol spelen: 

o de functie die het personeelslid bekleedt; 

o de plaats in de hiërarchie; 

o de mate waarin het personeelslid naar buiten uit gekend is; 

o de plaats en het tijdstip waarop een voorval plaatsvindt; 

o het verband tussen een voorval en de concrete taakuitoefening. 

3.4/ SPREEKRECHT EN SPREEKPLICHT 
Definitie 
Het spreekrecht is zowel uitdrukking van het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting, alsook 
een belangrijk instrument om de efficiëntie van de interne besluitvorming te bevorderen en om de 
informatie aan de bevolking te verbeteren. Hierbij is men gebonden door de loyaliteitsplicht. 
Eveneens is er een directe wisselwerking met de openbaarheid van bestuur. 
Met betrekking tot het omgaan met informatie kunnen we 3 situaties onderscheiden: 

• spreekrecht (de standaardsituatie) 

• beperkingen aan het spreekrecht (in specifiek bepaalde gevallen) 

• spreekplicht (in specifiek bepaalde gevallen) 

Principieel spreekrecht  
T.o.v. de burger 

• Ieder personeelslid heeft het recht om op verzoek van de burger of op eigen initiatief 
informatie te geven of toelichting te verstrekken over materies binnen hun functie. (= 
actieve openbaarheid van bestuur) 

• Feitelijke informatie moet daarbij transparant, correct, volledig en objectief worden 
weergegeven, in een voor de aanvrager begrijpelijke taal. 

• Feitelijke informatie verwijst - waar mogelijk - naar schriftelijke bronnen zoals regelgeving, 
reglementen en beslissingen van de raden en het college van burgemeester en 
schepenen/vast bureau. 

T.o.v. het bestuur en de collega’s 

• Personeelsleden hebben het recht om met collega’s, diensthoofden, medewerkers en 
mandatarissen informatie uit te wisselen, ideeën te toetsen en hun standpunt te 
verdedigen, over beleidsvoorbereidingen en –beslissingen, over de uitvoering van die 
beslissingen, de taakverdeling en de samenwerking binnen de diensten. 



• Op het niveau van de diensten bieden ondermeer het dienstoverleg, de 
werkvergaderingen en de functionerings- en evaluatiegesprekken een platform. 

• De personeelsleden bezorgen uit eigen beweging of op vraag van collega’s alle nuttige en 
bruikbare informatie nodig voor de goede afhandeling van de dienstverlening. 

T.o.v. de pers, publiek en de media 
Alle externe communicatie met pers en media verloopt via de communicatieambtenaar, die 
hiertoe regelmatig overleg pleegt met het lid van het college van burgemeester en schepenen/vast 
bureau dat voor de beleidsvoorbereiding binnen het college de communicatie kreeg toegewezen 
en/of met de schepen dat het specifieke beleidsdomein binnen zijn takenpakket heeft.Bij een 
toelichting voor de media omtrent het beleid is altijd het lid van het college van burgemeester en 
schepenen/vast bureau dat het beleidsdomein binnen zijn takenpakket heeft, aanwezig. 

• Indien een personeelslid rechtstreeks wordt gecontacteerd door de pers, signaleert hij dit 
aan de communicatieambtenaar. 

• Wie een persoonlijk standpunt of kritiek op de overheid formuleert, maakt duidelijk dat 
hij of zij in eigen naam spreekt en niet namens het bestuur. 

• Als privépersoon heeft men het recht om tegenover derden zijn politieke overtuiging te 
uiten. Men doet dit op een gereserveerde manier (zie ook plicht tot gereserveerdheid). 

• Ieder personeelslid is volledig vrij om te publiceren, voordrachten te houden of op een 
andere manier als privépersoon derden te informeren over de domeinen waarin men 
ervaring heeft opgebouwd. 

• Het principieel spreekrecht geldt ook voor deelname aan sociale media platformen. 

• Men dient zich ervan bewust te zijn dat deelname aan sociale media voordelen kan 
hebben, en ook een troef kan zijn voor de organisatie zelf (o.a. delen van deskundigheid 
en kennis, externe toetsing van professionele ideeën, intensifiëren van contacten met 
diverse groepen in de samenleving…) 

Deelname aan sociale media brengt ook een aantal risico’s met zich mee, die zowel voor het 
bestuur als voor het personeelslid zelf gevolgen kunnen hebben. Belangrijk daarom is dat elk 
personeelslid op sociale media: 

• de richtlijnen van de deontologische code in acht neemt, 

• verantwoordelijk en loyaal is 

• duidelijk maakt of hij/zij in eigen naam spreekt of namens het stadsbestuur. 

• De beperkingen aan het spreekrecht gelden ook voor communicatie via sociale media 
(plicht tot gereserveerdheid en geheimhoudingsplicht – cfr infra).  

Deelname aan sociale media wordt tijdens de werkuren enkel voor werkgerelateerde zaken 
gebruikt. 
Beperkingen aan het spreekrecht 
Het spreekrecht wordt beperkt door: 

• de plicht tot gereserveerdheid 

• de geheimhoudingsplicht / discretieplicht / beroepsgeheim. 

1/ plicht tot gereserveerdheid 
Als personeelslid beoefent men het spreekrecht op een gereserveerde manier. Dit betekent dat 
de wijze waarop u uw spreekrecht gebruikt geen afbreuk mag doen aan de waardigheid van het 
ambt of het vertrouwen van het publiek in het bestuur niet mag schaden. 
 

2/ geheimhoudingsplicht 
Onder voorbehoud van de toepassing van 

• de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur 

• de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

• specifieke wetgeving inzake beroepsgeheim 



is het voor personeelsleden verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op: 
1° de veiligheid van het land; 
2° de bescherming van de openbare orde; 
3° de financiële belangen van de overheid; 
4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten; 
5° het medisch geheim; 
6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens; 
7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen (gegevens over intern beraad zolang de 
eindbeslissing niet is genomen). 
8° gegevens die geheim zijn of door uw hiërarchische chef als dusdanig worden gedefinieerd 
9° medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van collega’s of 
burgers. 

Deze verbodsbepalingen gelden eveneens voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd. 
Het spreekrecht geldt evenmin indien het betrekking heeft op bestuursdocumenten of delen van 
een bestuursdocument die nog in behandeling zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor de feitelijke 
gegevens, opgenomen in die bestuursdocumenten, en voor de adviezen en documenten die 
krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen openbaar zijn. 
Tuchtdossiers zijn eveneens aan het spreekrecht onttrokken. 

Het bekendmaken van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer kan slechts indien de betrokkene 
toestemming heeft verleend om op haar of hem betrekking hebbende gegevens openbaar te 
maken. 
Schending van het beroepsgeheim is een strafrechtelijk misdrijf (art. 458 SW). 
Ieder personeelslid dient de geheimhoudingsplicht , hem opgelegd door specifieke wetgeving, 
strikt na te leven.(zie ondermeer het medisch beroepsgeheim, privacywetgeving, de 
vertrouwelijkheid telecommunicatiegegevens, de vertrouwelijkheid gegevens Rijksregister, het 
beroepsgeheim van vertrouwenspersonen…). 
 

Spreekplicht  
Hieronder de belangrijkste wettelijke categorieën van spreekplicht : 
 

Openbaarheid van Bestuur 
Binnen het kader van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur dient het personeelslid 
toelichting te verstrekken aan diegene die informatie opvraagt en toelichting verzoekt. (actieve 
openbaarheid van bestuur) 
De algemeen directeur beoordeelt voorafgaand of aan dergelijk verzoek kan worden voldaan en 
dit op basis van de wettelijke bepalingen inzake openbaarheid van bestuur. 
Iedere burger heeft nl. het recht om elk bestuursdocument van een gemeentelijke administratieve 
overheid ter plaatse in te zien, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te ontvangen. Een 
verzoek moet schriftelijk worden ingediend. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos. In principe 
moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van persoonlijke aard zijn. (passieve 
openbaarheid van bestuur) 
Het recht op openbaarheid van bestuur is geen absoluut recht en kan immers in conflict komen 
met andere fundamentele rechten of belangen.Ook in het kader van een openbaar onderzoek rust 
op personeelsleden de plicht om toelichting te geven aan burgers die documenten of dossiers 
inzien. 
 

Algemeen inzagerecht en recht op informatie van mandatarissen 
Het personeelslid dient toelichting te verstrekken aan iedere mandataris die informatie opvraagt 
en om toelichting verzoekt mbt een dossier van gemeentelijk belang. 
De algemeen directeur beoordeelt voorafgaand of aan dergelijk verzoek kan worden voldaan en 
dit op basis van de wettelijke bepalingen van decreet lokaal bestuur en bepalingen inzake 
openbaarheid van bestuur. 
 

Wettelijke spreekplicht 
De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen 
die u tot spreken verplichten, bv. getuigenis voor de rechtbank. 
 



Meldingsplicht en aangifteplicht 
De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven 
vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte, die de nodige 
stappen onderneemt. 
In delicate gevallen is het de personeelsleden evenwel toegestaan onregelmatigheden te signaleren 
aan de algemeen directeur, of als die zelf het voorwerp uitmaakt, de voorzitter van de 
gemeenteraad. 
In het geval van strafrechtelijke misdrijven (misdaad of wanbedrijf) wordt aangifte gedaan aan de 
Procureur Des Konings. (art. 29 W.Sv.) Kan geen hiërarchisch meerdere worden ingelicht, dan 
neemt het personeelslid zelf dit initiatief. 
Het personeelslid kan, buiten de gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte 
die een dienst of persoon schade toebrengen, niet onderworpen worden aan een tuchtstraf of 
een andere vorm van openlijke of verdoken sanctie, om de enkele reden dat hij nalatigheden, 
misbruiken of misdrijven aangeeft of bekendmaakt (= bescherming ‘klokkenluiders’). 
 

Bepalingen in het kader van de bevoegdheden van Audit Vlaanderen (artikel 223 van 
het decreet lokaal bestuur) 
Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en 
documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken 
worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen 
vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe 
gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te 
antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken. 
Daarnaast heeft elk personeelslid het recht om Audit Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te 
brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt. 
 

3.5/ VORMINGSPLICHT EN VORMINGSRECHT 
Personeelsleden worden meer en meer beschouwd als specialisten binnen hun eigen vakgebied. 
Om dit vertrouwen ook waar te kunnen maken, spreekt het dan ook vanzelf dat het personeelslid 
er alles aan doet om zich zo goed en volledig mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen de eigen sector. 
Op personeelsleden rust met andere woorden de plicht om zich continu bij te scholen. 
Het recht op vorming omvat zowel recht op informatie en vorming m.b.t. alle aspecten nuttig 
voor de uitoefening van de functie, alsook om aan evaluatiecriteria en bevorderingsvereisten te 
kunnen voldoen. 
Er is ook een recht op vorming voor persoonlijke vervolmaking voor zover dit kadert in de 
globale organisatorische doelstellingen van de dienst. 
Op het bestuur rust hierbij de verplichting om de voorwaarden te creëren opdat het 
personeelslid zich (minstens gedeeltelijk) binnen de werkuren kan bijscholen. 

BIJLAGE  UITTREKSEL UIT DECREET LOKAAL BESTUUR 

Onderafdeling 4. Deontologische rechten en plichten 
Art. 188. §1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit. De 
personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de 
opdracht en de doelstellingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 
217 tot en met 220. 
§2. De personeelsleden respecteren de persoonlijke waardigheid van iedereen. 

Art. 189. §1. De personeelsleden hebben spreekrecht tegenover derden over de feiten waarvan 
ze door hun ambt kennis hebben.  
Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het voor 
hen verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op: 
1° de veiligheid van het land; 
2° de bescherming van de openbare orde; 
3° de financiële belangen van de overheid; 
4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten; 
5° het medisch geheim; 
6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens; 



7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. 
Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt 
op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, tenzij de 
betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens die op hem betrekking hebben, 
openbaar te maken.  
Deze paragraaf geldt ook voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd. 
§2. De personeelsleden die bij de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven 
vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

Art. 190. De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder 
enige discriminatie. De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via 
een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, 
vragen, eisen of aannemen. 

Art. 191. §1. De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het 
personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor: 
1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld; 
2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt; 
3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast; 
4° een belangenconflict ontstaat. 
De personeelsleden mogen geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere 
tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij de gemeente of het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen. 
§2. De hoedanigheid van personeelslid, met inbegrip van de personen, vermeld in het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 
die ingevolge een beslissing van een van de organen van de gemeente of van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn hun werkzaamheden uitoefenen in een van de instellingen 
van de gemeente of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is onverenigbaar met 
het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, burgemeester of schepen, voorzitter van het vast bureau in de gemeente waar de 
instelling gevestigd is. 
§3. Artikel 27, §1 en §2, met uitzondering van punt 4°, en artikel 29, §4, zijn ook van toepassing op 
de personeelsleden van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

Art. 192. De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel over de aspecten die 
nuttig zijn voor de uitoefening van hun functie als om te kunnen voldoen aan de 
bevorderingsvereisten.  
De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in 
de materies waarmee ze beroepshalve belast zijn.  
De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of 
voor het beter functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een 
herstructurering of reorganisatie van een afdeling, of van een implementatie van nieuwe 
werkmethodes en infrastructuur. 

Art. 193. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen een gezamenlijke 
deontologische code vast voor het personeel. Die concretiseert de bepalingen van deze afdeling 
en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen, overeenkomstig het 
organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De bijgevoegde deontologische code voor alle personeelsleden van stad en OCMW 
Menen wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: De deontologische code voor alle personeelsleden van stad en OCMW Menen vervangt 
met ingang van 1 juli 2019 de bijlage 9 bij de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel met 
als opschrift : Deontologische code voor het personeel. 

 

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



Bevoegdheid orgaan 

Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram van de diensten van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vaststellen. 

Feiten, context en argumentatie 

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies 
aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. 

Het stadsbestuur en OCMW van Menen hebben reeds tijdens de voorbije legislatuur onder 
externe begeleiding de krijtlijnen uitgewerkt voor een nieuw organisatiemodel, waarbij beide 
besturen meer en meer zouden gaan functioneren als één nieuwe organisatie. 

De visie en uitgangspunten voor dit nieuwe organisatiemodel waren : 

• Verantwoordelijke medewerkers : teams en teamleiders als cruciale steunpunten. 
Verantwoordelijkheid (regelkracht) zo laag mogelijk in de organisatie leggen om de motivatie te 
verhogen. 

• Coproductie bestuur-administratie (tandem) 

• Burger centraal, kwaliteit van dienstverlening 

• Drie lagen: diensten – afdelingen - organisatie 

• Open teams en afdelingen (geen eilanden) die samenwerken in functie van doelstellingen- en 
projectrealisatie. 

In de gemeenteraad van juni 2017 en de OCMW-raad van juli 2017 werd een gemeenschappelijk 
organogram in overgang goedgekeurd.  

Het decreet lokaal bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen.  De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de 
eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur 
van algemeen en financieel directeur. 

Het voorliggend voorstel van gezamenlijk organogram is het resultaat van een interne oefening 
waarbij alle diensthoofden bevraagd werden. Het managementteam maakte het voorstel op in 
continue wisselwerking met het team 8930.  De naar voren geschoven klemtonen in de 
beleidsnota van de nieuwe ploeg vonden hun vertaling in het nieuwe organogram.  

De afdeling Interne dienstverlening en organisatie (IDO) bundelt de diensten personeel, ICT/GIS, 
communicatie, archief en juridische dienst.  De verantwoordelijke van de afdeling is vervangend 
algemeen directeur en ondersteunt deze in de interne werking van de geïntegreerde organisatie.  

De afdeling Onthaal en burgerzaken biedt een antwoord op het streven om van Menen een stad 
op mensenmaat te maken.  Het onthaal wordt omgevormd tot centraal aanspreekpunt, 
klantencontactcenter en meldpunt om te zorgen voor een efficiënte en klantgerichte 
dienstverlening voor elke burger. De burger zal zich voor alle contacten (click – call – face - home 
…) tot een breed onthaal kunnen wenden.  De dienst burgerzaken maakt deel uit van deze 
afdeling. 

De strategische cel biedt een antwoord op alle overkoepelende beleidsmatige zaken.  De leden 
van die cel kunnen vanuit een helicopterview en in samenspraak en nauwe samenwerking met de 
verschillende diensten een antwoord bieden op de transversale thema’s en problematieken.   

De twee andere horizontale afdelingen, namelijk het secretariaat/Interne dienst voor Preventie en 
bescherming op het werk en de afdeling Financiën en economaat, ondersteunen de verticale 
afdelingen en alle andere entiteiten in hun werking.  

Er zijn vijf verticale afdelingen.  De vroegere afdeling Omgeving en Infrastructuur werd opgesplitst 
in twee afdelingen waarbij de klemtoon van de ene afdeling meer ligt op het beleidsmatige en van 
de andere op het uitvoerende.  De afdeling Stadsontwikkeling bundelt de omgevingsdienst, de 
dienst lokale economie, de dienst huisvesting en de dienst veiligheid met de 
gemeenschapswachten.  Binnen de afdeling Infrastructuur en technische diensten situeren zich de 
technische uitvoerende diensten (dienst technisch coördinator), de dienst openbare werken en 



infrastructuur, verkeer en mobiliteit, de dienst patrimonium, groendienst (tuinarchitect) en dienst 
juridisch administratief deskundige en de afdelingsondersteunende dienst/secretariaat.  

Menen ademt cultuur.  Binnen de afdeling Vrije tijd en onderwijs worden alle diensten die 
hieromtrent werken verenigd.   Dit gaat over de volgende diensten : de jeugd en sportdienst, de 
dienst evenementen en toerisme, de bibliotheek, de Noord-Zuid werking, de SAMW en SABK, en 
de basisscholen Barthel en De Wonderwijzer.   

De afdeling Welzijn en sociaal beleid omvat de sociale dienst van het OCMW en alle 
welzijnsmaterie.  Deze afdeling zal de komende jaren de trekker zijn van een geïntegreerd sociaal 
beleid en duurzame activering.  

Het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Zorg Menen, opgericht bij raadsbesluit van 8 mei 
2018, is een bundeling van diensten, dat door het OCMW belast is met welbepaalde uitvoerende 
taken.  Het IVA wordt in die optiek door het OCMW belast met de inrichting, het beheer, de 
exploitatie en de verdere uitbouw van een zorgbeleid. Het is een organisatie, zonder 
rechtspersoonlijkheid, waarbinnen verschillende vormen van zorg worden bijeengebracht met de 
bedoeling integrale zorg aan te bieden, gaande van preventie over thuiszorg tot en met 
residentiële zorg.  Concreet werden de woonzorgcentra (incl. kortverblijf), de woningen voor 
omkaderd en begeleid wonen ( o.a. Moderato en De Vlasblomme), de lokale dienstencentra en de 
thuiszorgdiensten, de sociale dienst voor thuis- en ouderenzorg en de vergunde zorgaanbieder De 
Pelikaan, bestaande uit dag- en woonondersteuning gegroepeerd.’ 

Binnen Menen zijn er ook twee extern verzelfstandigde organisaties, met name het AGB en VZW 
De Steiger.      

Het AGB heeft ondermeer tot doel het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend 
patrimonium van de stad Menen te optimaliseren en efficiënt in te zetten.  Daarnaast zetten ze in 
op het op een actieve manier bestrijden van de leegstand van woningen, bedrijven, openbare 
gebouwen,  handelspanden, ....  Daarnaast ook het beheer, de rendabilisering en de valorisering 
van het eigen patrimonium of het stedelijk patrimonium en het beheer en de exploitatie van de 
infrastructuren voor onderwijs, culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor 
ontspanning.  Ook het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten 
en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of 
extramuraal behoren tot de verantwoordelijkheden van het AGB. 

Het Cultuurcentrum De Steiger vzw neemt het voortouw in het waarborgen en verbeteren van 
de culturele beleving van zo veel mogelijk mensen uit Menen en de (grens)regio.  Het 
cultuurcentrum staat garant voor een breed, divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod, dat in 
optimale omstandigheden gepresenteerd wordt. Daarnaast staat het ten dienste van het rijke 
lokale verenigingsleven en van initiatiefnemers uit eigen stad en streek. Op die manier draagt CC 
De Steiger bij tot het individueel en collectief welbevinden van de bevolking. CC De Steiger is een 
open, aangenaam cultuurhuis dat respect uitademt voor de professionele en amateuristische 
kunstbeoefenaars die het ontvangt én voor zijn publiek. De drie gebouwen die het cultuurcentrum 
beheert willen warme en hedendaagse ontmoetingsplaatsen zijn waar iedereen, zonder 
uitzondering, welkom is. Het cultuurcentrum wil naast een ontmoetingsplek ook een venster op 
de wereld bieden, én een hedendaags en fris uithangbord zijn voor de stad Menen. 

Alle verantwoordelijken van de verschillende entiteiten zetelen in het managementteam, dat uit 14 
leden bestaat. Het dagelijkse bestuur wordt gezamenlijk opgenomen door de algemeen en 
financieel directeur, de stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing en de 
afdelingsverantwoordelijke Interne dienstverlening en organisatie. 

Het gemeenschappelijk organogram werd overlegd met de syndicale afgevaardigden in het 
Bijzonder Hoog Overlegcomité van 5 juni 2019.  Er waren geen vragen tot aanpassingen.   

De personeelsformatie van het stadspersoneel wordt met ingang van 1 juli 2019 opgeheven.  De 
personeelsbezetting van de verschillende diensten met de financiële vertaling zal opgenomen 
worden in het meerjarenplan 2020-2025.   

Tussenkomsten 

Schepen Declercq maakt duidelijk dat het gemeenschappelijk organogram het resultaat is van 
een externe oefening waarbij de krijtlijnen, de visie en de uitgangspunten van de stad naar voren 
komen. Iedere organisatie heeft een organogram om de goede werking te verzekeren. Tot nu toe 



hadden we 2 organogrammen en werd er reeds gemeenschappelijk gewerkt. Er wordt 
verantwoordelijkheid gegeven aan teamleiders en medewerkers en dit op een zo laag mogelijk 
niveau wat dan weer de motivatie van de medewerkers verhoogt. Het is altijd fijn dat een 
medewerker iets zelf kan ontwikkelen om niet alle niveaus te moeten doorlopen om een 
antwoord te krijgen. Dit organogram is een co-productie tussen de administratieve diensten en 
het beleid met daarin ook een belangrijke rol voor de kabinetsmedewerkers die de link tussen de 
diensten en het beleid moeten helpen realiseren. De burger wordt centraal gesteld met een 
goede dienstverlening. Er wordt zo horizontaal mogelijk gewerkt met open teams en projecten in 
3 lagen zijnde diensten, afdelingen en de ganse organisatie. Er worden geen silo's meer gecreëerd 
en alle afdelingen worden op een goede manier met elkaar verbonden. In juni 2017 werd een 
organogram in overgang goedgekeurd waarbij er ook nog twee afzonderlijke rechtsposities 
bestonden. Er bestaan nog 2 afzonderlijke rechtspersonen, maar de ambtelijke integraties is er in 
de figuur van de algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct-financieel directeur. Het 
resultaat nu is een ééngemaakt organogram voor de gehele organisatie en dit in overleg met het 
MAT zelf. Er was de input van de diensthoofden in 2 sessies en er was ook de insteek van de 
individuele medewerkers waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met deze input. Het is 
ook van belang dat de medewerkers in team werken. Het afdelingshoofd interne diensten en 
organisatie zal ook de algemeen directeur bij diens afwezigheid vervangen. Bij onthaal en 
burgerzaken is het de bedoeling om een stad op mensenmaat te maken bij de burgers met "click, 
call, face en phone" geholpen worden zodat een breed en laagdrempelig onthaal mogelijk wordt. 
De strategische cel werkt organisatiebreed en zal de silowerking tegengaan en zal zich vanuit een 
helikoptervisie richten op de grote uitdagingen zoals klimaat, erfgoed en armoede. Rond de 
financiering moet er geen paniek zijn en wordt er verder gewerkt met de bestaande 
personeelsleden. Er zijn 5 verticale afdelingen. De verticale afdeling Grondgebiedszaken wordt 
ontdubbeld met de dienst stadsontwikkeling. Alle afdelingen en entiteiten zijn vertegenwoordigd 
in het MAT (14 leden) en er komt een dagelijks bestuur met de algemeen directeur, de financieel 
directeur, het afdelingshoofd IDO en de stafmedewerker POB. Dit traject was heel intensief en 
op 5 juni 2019 werd dit organogram op het Hoog Overlegcomité besproken en gunstig 
geadviseerd zonder vragen tot aanpassing. Dit houdt in dat de vroegere personeelsformatie wordt 
opgeheven vanaf 1 juli 2019. De personeelsbezetting en de financiële implicaties zullen opgenomen 
worden in het meerjarenplan. Raadslid Bonte-Vanraes vindt deze uitleg een hele boterham 
met alle aanpassingen die in het traject doorlopen zijn. Ze stelt vast dat Onthaal en Burgerzaken 
geen aparte afdeling meer is en veertien leden in het MAT zijn een heel pak en een dagelijks 
bestuur van 4 personeelsleden. Ze wenst ook te weten of de kabinetsmedewerkers daar ook op 
aanwezig zijn. Schepen Declercq vindt het goed dat de ganse organisatie vertegenwoordigd is in 
het MAT en ook de kabinetsmedewerkers kunnen ook uitgenodigd worden, maar er moet op een 
kostenefficiënte manier mee omgesprongen worden. Dit wordt dan samen met de medewerkers 
opgenomen in een schema. Een goede vergadering duurt maar 2 uur. Raadslid Bonte-Vanraes 
merkt ook dat sport en jeugd samenvallen met 1 afdelingshoofd. De samenwerking met het 
vroegere afdelingshoofd werd stopgezet en in het verleden werd er gezocht naar een 
beleidsmedewerker voor de jeugd en de nieuw aan te stellen persoon zal zeer sterke schouders 
moeten hebben. De competenties van het diensthoofd sport zijn niet dezelfde als die van het 
afdelingshoofd jeugd. Ze verwijst ook naar de organisatie van het LOKO en het streven van het 
behalen van het label Kindvriendelijke Gemeente. Ze vraagt zich af wie dit gaat doen. Nu is er 1 
afdelingshoofd voor de 2 diensten en hoe zal dit in zijn werk gaan. Schepen Declercq corrigeert 
en stelt dat het gaat om een diensthoofd en niet over een afdelingshoofd. De span of control kan 
gaan tot 15 en nu is dit 1 diensthoofd voor eenmaal 4 personeelsleden en eenmaal 2 
personeelsleden. Het is gezond om een span of control van 6 te hebben. Het  aan te stellen 
personeelslid zal inhoudelijke ondersteuning en bijstand krijgen van een B-niveau. Men hoeft geen 
expert te zijn om leiding te kunnen geven aan een dienst. Zaken zoals het LOKO zullen bij de 
afdeling Welzijn ondergebracht worden en dit wordt als zorg en welzijn gedefinieerd. Raadslid 
Bonte-Vanraes vindt ook dat LOKO als reguliere kinderopvang iets apart is. Raadslid 
Mingels zou dit organogram wel zijn kans willen geven, maar dit kader staat of valt met de 
mensen die een functie bekleden. Het is goed dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk wordt 
gelegd of gehouden zodat de personeelsleden zich betrokken voelen. Wat betreft de 
kabinetsmedewerkers vraagt hij wat de functie-inhoud is van deze kabinetsmedewerkers en ziet 
geen andere linken met andere medewerkers. Het is enkel naar het gegeven van het 
schepencollege. Er zouden daar nu 3 extra lijnen bijkomen in de plaats van de 8 leden van het 
schepencollege. Hij heeft hier bedenkingen bij en daarom zal zijn fractie zich onthouden. Hij hoopt 



dat hij ongelijk krijgt, zodat hij de meerwaarde van dergelijke functies kan inzien, maar dit 
betekent geen stok of steen naar de personen in kwestie. Dat gaat hier over een keuze die het 
schepencollege gemaakt heeft. Schepen Declercq stelt dat deze kabinetsfuncties naast de 
schepenen staan en dat ze geen hiërarchische aansturing van medewerkers verrichten en deze 
functies oefenen geen hiërarchisch gezag uit over de medewerkers. Dergelijke functies willen de 
link tussen de medewerkers en het beleid versterken. Als grote verbetering ziet ze dat er kan snel 
geschakeld worden tussen de beide kanten en ze kunnen ervoor zorgen dat er wederzijds begrip 
komt langs beide kanten. Ze is blij dat het raadslid dit een kans wil geven. Dossiers zullen zo 
vlugger afgewerkt worden wat ten goede komt aan de burger. Ze is er ook van overtuigd dat op 
het einde van de legislatuur een meerwaarde zal gerealiseerd kunnen worden.                              

       

Stemming 

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 15 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-
Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Frederik 
Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy 
Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Artikel 1: Het bijgevoegde gezamenlijk organogram van stad en OCMW Menen wordt 
goedgekeurd.   

Artikel 2 : De personeelsformatie van het stadspersoneel Menen wordt met ingang van 1 juli 2019 
opgeheven.  De personeelsbezetting van de verschillende diensten met de financiële vertaling zal 
opgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025.   

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 196 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat tussen de 
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient 
beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars 
diensten.  

Juridische grond 

In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars 
personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en 
ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere 
bestuur binnen de grenzen vastgesteld in het decreet lokaal bestuur.  

Feiten, context en argumentatie 

Het gezamenlijk organogram van stad en OCMW voorziet in een geïntegreerde werking van 
afdelingen en diensten waarbij stads- en OCMW-personeel gezamenlijk werken aan de uitvoering 
van het beleid.  Voor de dagdagelijkse werking is het noodzakelijk om een beheersovereenkomst 
tussen stad en OCMW af te sluiten om de praktische modaliteiten van deze samenwerking vast te 
leggen.  
Het ontwerp van beheerovereenkomst werd overlegd met de syndicale afgevaardigden in het 
Hoog Overlegcomité van 5 juni 2019.  Er waren geen vragen tot aanpassing.    

Beheersovereenkomst tussen stad Menen en OCMW Menen over het gemeenschappelijk gebruik 
van elkaars diensten. 
TUSSEN: 
Stad Menen 
Grote Markt 1 



8930 Menen 
vertegenwoordigd door de heer Tom Vlaeminck, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Eric 
Algoet, algemeen directeur, conform de bepalingen van artikel 279 van het Decreet Lokaal 
Bestuur en in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2019. 
hierna genoemd de stad, 
EN 
OCMW Menen 
Noorderlaan 1A000 
8930 Menen 
vertegenwoordigd door de heer Tom Vlaeminck, voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, en de heer Eric Algoet, algemeen directeur, conform de bepalingen van artikel 279 van 
het Decreet Lokaal Bestuur en in uitvoering van de beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 26 juni 2019.hierna genoemd het OCMW, 
waarbij stad en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere bestuur, 
WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten 
Met toepassing van artikel 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de stad en het OCMW 
maximaal samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten. 
Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur 
§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de stad en het OCMW een beroep te doen op 
elkaars personeelsleden. Het gemeenschappelijke organogram is een bijlage bij deze 
beheersovereenkomst. 
Bij de waarneming van een functie bij het ene bestuur door een personeelslid van het andere 
bestuur, kan een waarnemingstoelage toegekend worden voor zover de rechtspositieregeling van 
beide besturen erin voorziet. 
§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel dat 
(volgens het organogram) tot hun dienst behoort. 
§3. Een personeelslid van de stad kan geëvalueerd worden door een personeelslid van het 
OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het 
stadspersoneelslid. 
Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid van 
de stad op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het 
OCMW-personeelslid. 
De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische 
werkgever. 
Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid 
§1. De algemeen en financieel directeur – en de adjunct financieel directeur – hebben krachtens 
de artikelen 162§1, 175 en 587 derde lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor beide 
besturen (stad en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden. 
§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen de 
algemeen en (adjunct-) financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit decreet hun 
beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een stedelijke bevoegdheid 
toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW en hun beslissings- en 
ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-bevoegdheid toevertrouwen aan één 
of meerdere medewerkers van de stad. 
Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves 
De aanstellende overheden van de stad en van het OCMW kunnen gezamenlijke 
sollicitatieprocedures organiseren. Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een 
gemeenschappelijke wervings- of bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en 
binnen de grenzen van de rechtspositieregeling. 
Artikel 5- Opdrachtencentrale 
De algemene regel inzake aankoopbeleid is als volgt: 
§1 Overheidsopdrachten die enkel gerelateerd zijn aan stad OF OCMW worden op het 
desbetreffende bevoegde orgaan voorgelegd. Hier is geen delegatie noodzakelijk. 
§2 Wanneer één van beide besturen aangesloten is bij een opdrachtencentrale, dan kan het 
aangesloten bestuur handelen namens beide besturen. 
§3 Delegatie wordt vastgelegd namens de raad voor maatschappelijk welzijn naar de 
gemeenteraad, namens het vast bureau naar het college van burgemeester en schepenen, waarbij 
de stad als aanbestedende overheid optreedt en handelt namens beide besturen voor 



onderstaande gezamenlijke opdrachten: 
+Dossiers in exploitatiebudget (nutsvoorzieningen, aankoop bureauticamateriaal (incl. ict), 
werking technische dienst, groendienst, …. en de interne werking van de diensten (met 
uitzondering van IVA, zie infra)) 
-Dossiers in investeringsbudget, gelimiteerd tot het bedrag gelijk aan het drempelbedrag van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking dat is opgenomen in het KB van 
18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sector (en latere versies) 
§4 Overheidsopdrachten waarbij het IVA Zorg Menen de hoofdafnemer is, in hoeveelheden, of die 
direct gelinkt zijn aan de concrete opdracht van het IVA, of waarbij de inwonende gebruikers 
vooral betrokken zijn en de ‘zorgfactor’ een rol speelt, worden opgenomen door het OCMW. 

§5 In de bestekken wordt, in de mate van het mogelijke, levering op gescheiden locaties 
opgenomen met eraan gekoppeld gescheiden facturatie. 
§6 Er wordt een rapportagesysteem ontwikkeld waarbij alle beslissingen van de gemeenteraad, 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen, gerelateerd aan gezamenlijke 
overheidsopdrachten ter akte name voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn 
en het vast bureau. “ 
Artikel 6 – Duurtijd van de overeenkomst 
Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2019 voor onbepaalde duur. Elk van beide partijen kan een 
einde maken aan deze overeenkomst mits hij een opzegtermijn van 6 maanden respecteert. 
Artikel 7 – Juridische werkgever en werkgeversgezag 
De stad of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de onder de 
artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het werkgeversgezag uit. Er is 
geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen personeelsleden overgedragen. 
Artikel 8 – Financiële verrekening 
Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de stad of 
vice versa. 
Opgemaakt in twee originele exemplaren te Menen, waarvan elke partij erkent er één ontvangen 
te hebben, 
Op 26 juni 2019 

Voor de stad   

  

  

  

  

……………………………. 

  

  

  

  

……………………………. 

Tom Vlaeminck 

De voorzitter van de gemeenteraad 

  

Eric Algoet 

De algemeen directeur 

  

  Voor het OCMW     

  

  

  

  

  

…………………………. 

  

  

  

  

………………………. 

  

  
Tom Vlaeminck 

De voorzitter van de OCMW-raad 

Eric Algoet 

De algemeen directeur 
  

          

  

Tussenkomsten 



Raadslid Vandamme herinnert aan zijn tussenkomsten tijdens de vorige legislatuur in de 
OCMW-raad. Hij drukt zijn bezorgdheid uit als er geen tussenschotten meer bestaan tussen het 
OCMW en de stad. Hiervoor valt iets te zeggen. Inzake de financiële transparantie is het toch 
belangrijk te weten wat de kostprijs is van ieder activiteitencentrum. Wat is de kostprijs van 
iedere activiteit? Wat met de kosten die verkeerdelijk aan andere delen van de stad worden 
aangerekend zoals het gebruik van het Dorpshuis, de soep, de hapjes en de recepties? Schepen 
Declercq wijst op het budgethouderschap dat reeds door de gemeenteraad goedgekeurd werd 
en vanaf 2020 zal er gewerkt worden met 1 geconsolideerd budget. Dit probleem zal zich niet 
meer stellen. Schepen Vandenbulcke weet dat die bezorgdheid hem bekend is. Het gaat dan 
om de IVA Zorg, waarbij er een post opgenomen zal worden met de zaken die aan de stad of het 
OCMW worden geleverd. Die transparantie zal behouden blijven. De kosten hebben ook te 
maken met de locatie. Wat transparant is dat de meubels die in het stadhuis nodig zijn, door de 
stad betaald zullen worden. Raadslid Vandamme vindt dat zijn bezorgdheid ruimer gaat dan de 
IVA Zorg. De manier waarop dit hier opgelost is, is goed, maar het moet ruimer gezien worden. 
Was is bijvoorbeeld de kostprijs van de bibliotheek of van het zwembad? Schepen 
Vandenbulcke ziet dat het gaat om het verhaal van de overhead. Raadslid Vandamme ziet in 
de beheersovereenkomst met het IVA Zorg wel dat er financiële cijfers opgenomen worden met 
correctiesleutels en momenteel kan er geen helder antwoord gegeven worden op bijvoorbeeld de 
vraag wat de kostprijs is van de bibliotheek. Schepen Declercq weet dat het de bedoeling is om 
in het kader van het meerjarenplan inzage te geven in heel wat meer zaken dan dat nu het geval is. 
Toen ze nog op de stoel van de oppositie zat, had ze inzage in 27 % van het budget. Raadslid 
Vandamme vindt dat iedereen dan hiervan op de hoogte kan zijn.                   

Stemming 

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Vincent Dumortier, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik 
Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân 
Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Dorianne 
De Wiest, Eddy Vandendriessche, Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Enig artikel : De bijgevoegde beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen over het 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten wordt goedgekeurd.   
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Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 219 

Juridische grond 

DLB art. 217-2020 

Feiten, context en argumentatie 

Organisatiebeheersing – stad & OCMW Menen 

Deze nota beschrijft het algemene kader dat de basis vormt van het 
organisatiebeheersingssysteem van de gemeente en het OCMW Menen. Omwille van de sterke 
samenwerking tussen gemeente en OCMW, de vergaande eenmaking en centralisatie van de 
dienstverlening en de eenduidige operationele leiding, opteren we ervoor om een uniform kader 
voor beide besturen te realiseren. 

Wettelijk kader 

Organisatiebeheersing wordt in het Decreet Lokaal Bestuur gedefinieerd als het geheel van 
maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over: 

1. Het bereiken van doelstellingen 

2. Het naleven van wetgeving en procedures 



3. De beschikbaarheid van betrouwbare beheersinformatie 

4. Het efficiënt en economisch gebruik van middelen 

5. De bescherming van activa 

6. Het voorkomen van fraude 

Organisatiebeheersing is volgens deze decretale bepalingen een verantwoordelijkheid van de 
Algemeen directeur. In Menen wordt hij daarbij ondersteund door de stafmedewerker Projecten 
en Organisatiebeheersing. De Algemeen directeur stelt het organisatiebeheersingssysteem van de 
organisatie vast, in overleg met het gemeenschappelijk managementteam. Hij laat dit goedkeuren 
door de gemeenteraad. Verder moet er minstens jaarlijks gerapporteerd worden over het 
organisatiebeheersingssysteem aan het politieke niveau. 

Kader organisatiebeheersing 

Leidraad Organisatiebeheersing Audit Vlaanderen 

Het model van de leidraad voor de lokale besturen is gebaseerd op het model dat voor de 
Vlaamse overheid is uitgewerkt. Het werd aangepast en op maat van de lokale besturen gemaakt. 
Het model bestaat uit 10 thema’s waarvoor telkens doelstellingen op het vlak van 
organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt. Die doelstellingen zijn de 
basisvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om een organisatie in het algemeen goed te 
kunnen beheersen. De thema’s zijn: 

• Doelstellingen, proces- en risicomanagement (=DPR) 

Het thema ‘Doelstellingen, proces- en risicomanagement’ omvat 3 subthema’s: 

o het formuleren, communiceren, uitvoeren en bijsturen van te leveren resultaten 
en inspanningen, zowel op lange termijn (strategische doelstellingen) als op korte 
termijn (operationele doelstellingen), door de organisatie (doelstellingenproces); 

o het hanteren van principes van procesmanagement; 

o het identificeren, evalueren en beheersen van de risico’s die het bereiken van 
deze doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen en van de 
opportuniteiten die zich aanbieden (risicomanagement). 

Dit thema bepaalt de richting en inhoud van de andere thema’s, die immers zo moeten 
worden georganiseerd dat ze maximaal bijdragen tot het bereiken van de 
organisatiedoelstellingen. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat de organisatie over de 
nodige informatie beschikt om de doelstellingen op te volgen en bij te sturen (PDCA-cyclus). 

Doelstellingenproces: missie, visie, strategische en operationele doelstellingen 
De bestaansreden en de kerntaken van elke organisatie moeten duidelijk neergeschreven zijn 
in een missieverklaring. 
Elke organisatie moet ook in een visie neerschrijven welke resultaten zij op lange termijn in 
haar omgeving wenst te bereiken, welke rol zij wil spelen en welke waarden zij vooropstelt. 
Het formuleren van doelstellingen verloopt via volgende cascade: 

o het primaat van de politiek houdt in dat de politieke verantwoordelijken de na te 
streven beleidsdoelstellingen en de gewenste maatschappelijke effecten van het 
beleid bepalen. De neerslag hiervan is vervat in de beleidsnota van het college van 
burgemeester en schepenen; 

o het college zal de uitvoering van haar beleid in samenwerking met de Algemeen 
Directeur opvolgen en sturen via een aansturingsinstrument. 

Binnen het doelstellingenproces staan een aantal principes centraal: 

o de missie is kort, krachtig, bondig, duidelijk, eenduidig en toekomstgericht zodat 
zij gemakkelijk kan worden gecommuniceerd binnen en buiten de organisatie. De 
missie houdt rekening met langetermijnperspectieven op een duurzame toekomst; 

o de doelstellingen zijn eenduidig en eenvormig geformuleerd, zodat 
interpretatiemoeilijkheden worden vermeden en worden gedragen door de hele 
organisatie. De doelstellingen zijn mee gebaseerd op de resultaten van een 



omgevingsanalyse. Zij moeten zo concreet mogelijk zijn. Dat kan worden getoetst 
aan de hand van de SMART-criteria: 

 Specifiek; 

 Meetbaar; 

 Aanvaard of Afgesproken; 

 Realistisch; 

 Tijdsgebonden. 

o het geheel van doelstellingen moet coherent zijn. Aangezien doelstellingen 
worden vertaald naar alle geledingen en niveaus van een organisatie, moeten zij 
onderling afgestemd zijn; 

o gelet op het aantal en de diversiteit van de doelstellingen, zal een organisatie vaak 
onmogelijk alles onmiddellijk kunnen realiseren. Bijgevolg zijn keuzes en 
prioriteiten noodzakelijk. Keuzes maken heeft echter altijd iets subjectiefs. Het 
keuzeproces moet dan ook zo veel mogelijk worden geobjectiveerd. Dat vergt 
relevante criteria zoals: dringendheid, graad van bijdrage tot de realisatie van de 
beleidsdoelstellingen, logische opeenvolging, realisatietermijn, zichtbaarheid van de 
resultaten, haalbaarheid, middelen, … 

o de organisatiedoelstellingen hebben betrekking op de uitvoering van de eigen 
kernopdrachten, op de realisatie van nieuwe initiatieven en op de bijdrage van de 
organisatie aan het horizontale beleid; 

o de organisatiedoelstellingen moeten worden gedragen door iedereen in de 
organisatie. Daarvoor zijn het betrekken van de medewerkers bij het opstellen 
van doelstellingen en een goede communicatie over de doelstellingen, 
noodzakelijk. Dit stimuleert de werknemers en motiveert hen om bij te dragen 
tot de realisatie van de doelstellingen; 

o het doelstellingenproces moet periodiek geëvalueerd worden en indien nodig 
worden bijgestuurd.   

• Belanghebbendenmanagement (=BHM) 

Belanghebbendenmanagement of stakeholdermanagement is het proces waarbij de belangen 
van de diverse (externe) belanghebbenden mee worden afgewogen in de 
strategieontwikkeling en -implementatie. Een belanghebbende in een overheidscontext kan 
omschreven worden als een persoon of organisatie die mogelijk positieve of negatieve 
invloed ondervindt van of zelf invloed kan uitoefenen op het overheidsbeleid. Externe 
belanghebbenden zijn alle partijen die worden beïnvloed door of invloed uitoefenen op de 
activiteiten van de organisatie, maar er formeel geen deel van uitmaken. Bijgevolg kunnen 
andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid wel degelijk externe belanghebbenden zijn. 
Daarnaast kunnen verschillende entiteiten en/of overheden zich richten op dezelfde 
doelgroepen van externe belanghebbenden waardoor synergiemogelijkheden ontstaan. De 
belangen van interne belanghebbenden zijn verwerkt in de andere thema’s van deze leidraad. 
Het afleggen van verantwoording, participatie, transparantie en evaluatie zijn sleutelbegrippen 
voor een degelijk belanghebbendenmanagement. 
Vanuit het perspectief van deugdelijk overheidsbestuur wil belanghebbendenmanagement 
waarborgen scheppen voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het vergroot het 
vertrouwen van de belanghebbenden in de organisatie. Een organisatie die goed luistert naar 
haar omgeving1 en haar keuzes goed uitlegt, verwerft een positiever imago en kan rekenen 
op een groter draagvlak. Gelet op het openbaar karakter van de dienstverlening en de 
herkomst van de middelen (belastinggeld), heeft de overheid op dat vlak een 
voorbeeldfunctie te vervullen. 

Het thema belanghebbendenmanagement wordt verder geconcretiseerd en 
geoperationaliseerd aan de hand van de volgende stappen: 

o identificatie van en dialoog met de belanghebbenden (participatie van 
belanghebbenden) (PLAN en DO in de PDCA-cyclus); 



o transparantie en verantwoording afleggen (CHECK en ACT in de PDCA-cyclus); 

o evaluatie en bijsturing van het proces belanghebbendenmanagement (CHECK en 
ACT in de PDCA-cyclus). 

• Monitoring (=MON) 

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen en analyseren van en rapporteren over 
relevante data om de behaalde resultaten periodiek te toetsen aan de doelstellingen. En dit 
uitgedrukt in vooropgestelde normen, indicatoren of verwachte resultaten. 
Via monitoring kan een organisatie de realisatie van de doelstellingen - zoals opgenomen in 
de beleidsnota, beheersovereenkomst, managementovereenkomst, ondernemingsplannen of 
andere planningsdocumenten - opvolgen en bijsturen. Ook de opvolging van verbeteracties 
volgend uit audit- of consultingopdrachten, mag niet uit het oog worden verloren. 
Betrouwbare en bruikbare informatie helpt een organisatie en haar management om de 
organisatie correct te beheersen, de werking (bij) te sturen, hun acties te verantwoorden en 
toezicht te houden (eventueel op derden). 
De evaluatie van de monitoringgegevens kan leiden tot een bijsturing van de acties. 
Monitoring stelt een organisatie in staat om vanuit een evaluatie van het heden, 
toekomstgerichte acties voor te bereiden en het beleid hierin te ondersteunen. 
Het management moet continu opvolgen wat binnen de organisatie gebeurt. Heel wat 
instrumenten (zoals EFQM, CAF en Balanced Scorecard) bieden ondersteuning om een 
integraal en gestructureerd monitoringsysteem op te zetten. Daarnaast kan nagegaan worden 
hoe deze modellen op maat van de organisatie kunnen ingezet worden. 
Monitoring omvat de volledige organisatie van het operationele niveau (procedureel, 
ondersteunende en kernprocessen), over het tactische (managementinvalshoek, opvolging 
beheersovereenkomst) tot het strategische (overkoepelend beleid, inspelen op 
(toekomstige) evoluties). 

• Organisatiestructuur (=ORG) 

Een organisatiestructuur omvat: 

o de indeling van de activiteiten (zowel betreffende recurrent beleid als nieuwe 
projecten) in functies en taken van personen of entiteiten; 

o de vastlegging van hun bevoegdheden en onderlinge relaties bij de uitvoering van 
de werkzaamheden; 

o de daarbij gebruikte communicatiekanalen voor de coördinatie van het geheel. 

De organisatiestructuur is een cruciale factor om de doelstellingen te bereiken en de 
organisatie te beheersen. De structuur van een organisatie zorgt voor interne samenhang. 
De structuur is afgestemd op de eigenheid van de organisatie: omvang, omgeving, cultuur, 
complexiteit van de activiteiten, (kern)taken, beschikbare middelen, ... 
Een organisatie kan een aantal doelstellingen realiseren via projectwerking. Het is van belang 
dat deze werkwijze structureel wordt ondersteund en een eigen plaats krijgt in de 
organisatie. 
De formele structuur van een organisatie wordt schematisch weergegeven in een 
organigram. In de praktijk wijkt de werkelijke (informele) structuur van de organisatie soms 
af van wat het organigram weergeeft. 

• Personeelsbeleid (=HRM) 

HRM is erop gericht om de nodige competenties te (ver)werven, te behouden en te 
ontwikkelen in functie van de organisatiedoelstellingen. Om deze competenties te doen 
renderen, zal HRM op een geïntegreerde, proactieve wijze het werkgedrag en de prestaties 
van medewerkers zodanig beïnvloeden, dat een hoge en constante toegevoegde waarde 
wordt gecreëerd, gebaseerd op de persoonlijke inzet van alle medewerkers. 
 
Het meerjarenplan van de organisatie moet worden doorvertaald naar een HR-beleidsplan. 
Dat is afgestemd op het gevoerde beleid van de stad en OCMW. De beleidskeuzes rond 
HRM worden helder gecommuniceerd naar de betrokkenen. 

• Organisatiecultuur (=CUL) 



De organisatiecultuur omvat het geheel van waarden en normen, die het concrete gedrag van 
individuen en groepen in de organisatie beïnvloeden. De organisatiecultuur bepaalt het 
gezicht van de organisatie. Dit thema heeft vaak een sterke link met andere thema’s van deze 
leidraad. Niet toevallig bevindt het thema zich in het midden van de schematische 
voorstelling van het model voor organisatiebeheersing. 
 
Gelet op de maatschappelijke rol van overheidsorganisaties, houdt de organisatie best 
rekening met enkele verwachtingen rond de gehanteerde normen en waarden, zoals 
bijvoorbeeld dienstverlening, klantvriendelijkheid ... Ook moet de organisatiecultuur met al 
haar waarden en normen consistent zijn met de missie en doelstellingen die voor de 
organisatie bepaald werden. 
De gewenste organisatiecultuur is een cultuur die de medewerkers positief ondersteunt om 
de missie en de doelstellingen van de organisatie en de stad te kunnen realiseren. Doet de 
bestaande cultuur dit niet, dan is een cultuurtransformatie aangewezen. Streven naar de 
gewenste organisatiecultuur kan op verschillende manieren. Het belangrijkste is dat de 
gewenste cultuurtransformatie(s) doelgericht (en weloverwogen) wordt/worden aangepakt. 
In de dagelijkse werking van de organisatie hebben leidinggevenden een voorbeeldfunctie bij 
het verhelderen, concretiseren en levendig houden van de gewenste organisatiecultuur. 

• Informatie en communicatie (=ICO) 

Informatie- en communicatiestromen dienen gericht te verlopen naar alle interne en externe 
belanghebbenden. De communicatie moet de waarden en de realisatie van de doelstellingen 
van de organisatie ondersteunen en voorzien in de nodige transparantie en verantwoording. 
Het informatiebeheer zorgt voor een vlotte toegankelijkheid van informatie voor de 
medewerkers en belanghebbenden die nodig is om de dienstverlening te kunnen verzekeren. 
Informatiedoorstroming is nodig om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Van 
belang is dat het om kwaliteitsvolle informatie gaat. De kwaliteit kan op basis van volgende 
criteria beoordeeld worden: 

o de informatie is relevant: de inhoud sluit aan bij de behoefte en is nuttig. Om 
relevant te zijn, moet de informatie ook actueel zijn en tijdig worden verspreid; 

o de informatie is betrouwbaar: ze moet correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn; 

o de informatie is toegankelijk: de inhoud is beschikbaar en begrijpbaar. 

Het beheersen van de informatie- en communicatiestromen veronderstelt dat deze vanuit 
meerdere invalshoeken worden bekeken. Want op ieder niveau van de organisatie en bij elke 
externe belanghebbende, is er behoefte aan informatie. De organisatie dient daarom te 
bepalen welke visie ze heeft op interne en externe communicatie en op informatiebeheer. 
De organisatie stelt een communicatieplan en informatiebeheersplan op voor de uitvoering 
van de informatie- en communicatiedoelstellingen, inclusief geraamde kostprijzen waar dit 
mogelijk en relevant is. Dit plan geeft uitvoering aan de visie van de organisatie over 
transparantie en houdt daarbij rekening met de wetgeving rond openbaarheid van bestuur. 
De externe en interne communicatiestromen moeten qua timing en inhoud op elkaar zijn 
afgestemd. Indien de organisatie zichzelf op een bepaalde wijze wil profileren, moeten de 
eigen personeelsleden hiervan op de hoogte zijn. Bijv. wanneer aan klanten een nieuwe 
dienstverlening wordt aangeboden, moet het personeel reeds klaarstaan om deze dienst te 
verstrekken. Wanneer de boodschappen van interne en externe communicatieacties niet 
overeenstemmen, creëert dit verwarring bij en verminderde betrokkenheid van het 
personeel en verhoogt het risico dat belanghebbenden verkeerde informatie krijgen. 

• Financieel management (=FIM) 

Financieel management is het geheel van activiteiten, processen en spelregels dat ervoor 
moet zorgen dat eenorganisatie de beschikbare middelen zo inzet dat ze haar doelstellingen 
behaalt. Het omvat het plannen (financieel beleid1), beheren, evalueren, (bij)sturen en 
verantwoorden (financieel beheer2) van de waardestromen binnen de organisatie. 

Waardestromen (opbrengsten en kosten) omvatten naast de geldstromen (inkomsten en 
uitgaven) ook de vorderingen, schulden en - ruimer - de activa en passiva van de organisatie. 
Het verzekeren van de continuïteit van de organisatie en de effectieve en efficiënte realisatie 
van haar doelstellingen, vereisen dat het hele organisatiegebeuren ook vanuit financieel 



perspectief wordt uitgetekend, geregistreerd en opgevolgd. 
Het degelijk beheer van de financiële component van de organisatieactiviteiten laat immers 
enerzijds toe de vraag naar budgetten voor het volgende werkingsjaar te onderbouwen, en 
biedt anderzijds de mogelijkheid de werking in het lopende jaar continu op te volgen, te 
evalueren, te verantwoorden en eventueel bij te sturen. 
Financieel management houdt dan ook in dat het voorziet in de gepaste instrumenten om de 
verantwoordelijken op de verschillende niveaus in de organisatie, continu toe te laten de 
financiële gevolgen van de werking in te schatten en waar nodig bij te sturen. 
Bij de ontwikkeling van deze instrumenten komen noodzakelijkerwijze o.a. volgende aspecten 
aan bod: 

o financiële planning: zonder planning kunnen toekomstige financieringsbehoeften op 
lange en korte termijn niet worden ingeschat; 

o financiële registratie: zonder een goede financiële registratie kan geen 
verantwoording worden afgelegd aan controlerende instanties, het bestuurs- en 
politieke niveau en andere belanghebbenden; 

o financiële opvolging: zonder opvolging kunnen tussentijdse bijsturingen niet 
worden voorzien of doorgevoerd en kunnen eventuele ontsporingen niet tijdig 
worden gedetecteerd; 

o financiële analyse: zonder financiële analyse kan de kost van de dienstverlening of 
producten niet worden bepaald en kan een efficiënte (of inefficiënte) werking niet 
worden aangetoond; 

o financiële verantwoording en rapportering: zonder rapportering, gebaseerd op 
een voldoende gedetailleerde begroting en op een economische en analytische 
boekhouding, wordt niet voorzien in de gestelde interne en externe financiële 
informatiebehoeften zoals: 

 de wettelijke rapportering; 

 inzicht in de financiële implicaties van de voortgang van de beheers-, 
managementovereenkomst of ander planningsdocument; 

 de financiële informatiebehoeften van externe belanghebbenden; 

 inzicht in de kosten en opbrengsten van elke organisatiedoelstelling 
(macro) en, op maat van de organisatie, voor elke activiteit, kostenplaats, 
kostensoort en kostendrager (micro), …; 

 inzicht in het financieel beeld van de verschillende organisatieonderdelen 
(budgethouderschap); 

Via rapportering levert de organisatie inzicht in met welke middelen, welke resultaten 
werden behaald en verantwoordt ze zich over de effectiviteit van de middeleninzet en de 
gemaakte financiële keuzes in functie van de realisatie van de beleids- en 
organisatiedoelstellingen. 
Een correct en degelijk financieel management veronderstelt een adequaat uitgebouwde 
financiële organisatiestructuur, waarin de nodige controlemaatregelen en 
betrouwbaarheidstoetsen aanwezig zijn. Doordachte financiële processen (aankoop, verkoop, 
facturatie, betaling- en ontvangstencyclus, debiteuren- en crediteurenbeheer, …) moeten 
leiden tot betrouwbare en actuele financiële informatie en het optimaal beheer van de 
middelen. 
Externe controle-instanties kunnen bijkomend zekerheid bieden over de geschiktheid en 
juistheid van de financiële processen, gegevens en resultaten. Zij mogen en kunnen echter de 
eigen in te stellen controlemaatregelen niet vervangen. 
Organisaties beschikken over een degelijke kasplanning, die toelaat dat inkomsten tijdig geïnd 
worden en dat aan alle wettelijke en contractuele betalingsverplichtingen tijdig voldaan 
wordt. De organisaties die via de centrale thesaurie werken, moet duidelijk gemaakt worden 
dat zij de nodige correcte informatie tijdig aan hen bezorgen. 
Een periodieke evaluatie en bijsturing van de financiële organisatie en processen ten slotte, 
beoogt een blijvende optimale aanpassing aan de noden en specificiteit van de organisatie. 

• Facilitaire middelen (=FAM) 



Onder facilitymanagement wordt het beheer van alle goederen en diensten, ondersteunende 
processen en activiteiten verstaan die moeten toelaten dat alle doelstellingen worden 
gehaald. In de eerste plaats wordt vooral gefocust op deze aspecten van facilitymanagement 
die de kernopdrachten ondersteunen. 
De goederen of diensten die facility aanbiedt, zijn zeer uitgebreid en verschillen van 
organisatie tot organisatie. ‘Facility’ is de verzamelnaam voor gebouwen, catering, 
schoonmaak, de onthaalbalie, afvalverwijdering, klussen, postbedeling, reservatie en uitrusting 
van vergaderzalen, aankoop van verbruiks- en uitrustingsgoederen, het beheer van het 
wagenpark, kantoorinrichting, de ondersteuning bij verhuizingen, ... 

• Informatie- en communicatietechnologie (=ICT) 

Informatie- en communicatietechnologie kan worden omschreven als het geheel van 
technologieën (hardware, software, datacommunicatie en databasebeheer) dat gegevens op 
geautomatiseerde wijze omzet naar informatie. Een adequate sturing en beheersing van ICT 
is onontbeerlijk door de vaak verregaande automatisering 
van de kernactiviteiten. 
Het managementteam moet erop toezien dat het inzetten van ICT binnen de organisatie een 
echte toegevoegde waarde levert voor de activiteiten van de organisatie en bijdraagt tot een 
degelijk risicobeheer. Zo zorgt de organisatie ervoor dat ICT de organisatiedoelstellingen 
optimaal ondersteunt. 
Het afstemmen van de verschillende verwachtingen rond de rol en het belang van ICT, 
vereist een beheersingsproces dat zorgt voor een voortdurende terugkoppeling tussen de 
doelstellingen van de organisatie en de vereiste ICT-diensten en capaciteiten. 

Coherent 

De verschillende thema’s van de leidraad staan niet los van elkaar. Elk thema heeft tal van 
raakpunten met de andere thema’s. Tussen de thema’s bestaat een voortdurende wisselwerking. 
Naast de 10 thema’s zien we in dit model de zogenaamde ‘PDCA-cyclus’. Die hanteren we zowel 
voor het model in het algemeen als per thema. 

• Plan: doelstellingen formuleren en plannen maken om die doelstellingen te bereiken. 

• Do: de organisatie zo uitbouwen dat plannen en doelstellingen op een effectieve, 
efficiënte, integere en kwaliteitsvolle manier kunnen gerealiseerd worden. 

• Check: regelmatig opvolgen van de realisaties op basis van de planning. 

• Adjust/act: bijsturen van realisaties en mogelijk ook van de plannen en doelstellingen 

Historiek 

In 2015 werd er een gelijkaardig traject afgelegd binnen de stadsadministratie waarbij na een 
zelfevaluatie verschillende verbeteracties werden opgesteld. Deze waren: 

1. Samenwerking OCMW inhoudelijk voorbereiden 

2. Project gebouwenbeheer en gebouwverantwoordelijken 

3. Informatieveiligheid 

4. Functiebeschrijvingen: actualisatie en koppeling met competenties 

5. Deontologische code voor ambtenaren 

6. Deontologische code mandatarissen 

7. Afsprakennota MAT-CBS 

8. Oplijsten werkgroepen en projecten 

9. Opvolging CRM project 

10. Archivering 

In de OCMW-administratie werd in 2017 het algemene kader voor organisatiebeheersing 
goedgekeurd. De verbeteracties die hieruit volgden waren: 

1. Beheer van toegang + autorisatiecodes 



2. Melding ICT problemen 

3. Gebruik draadloos internet en wifi 

4. Efficiënt gebruik ICT data en opslagsystemen 

5. ICT paswoordbeleid 

6. Gedragscode internet en e-mail richtlijnen 

7. Uitbetaling van voorschotten op loon 

8. Aanmaak en beheer van derden 

9. Financiële verrichtingen sociale dienst 

10. Functiescheidingen binnen de financiële dienst 

11. Delegatie handtekeningsbevoegdheid voor digitale betalingen 

In het najaar van 2018 voerde Audit Vlaanderen daarnaast een audit uit bij zowel de stads- als de 
OCMW-administratie. Het betrof een "audit na zelfevaluatie" waarbij vier thema's behandeld 
werden: 

• Doelstellingen en procesmanagement 

• Belanghebbendenmanagement 

• Monitoring 

• Financieel Management 

Voor deze vier thema's werden verschillende gesprekken ingepland met leden van het MAT en 
medewerkers die in het verleden reeds werkten rond organisatiebeheersing. Op basis van dit 
terreinwerk werden twee rapporten opgesteld: één voor het stad en één voor het OCMW. In 
ieder thema worden voor beide organisaties zowel de sterktes als de werkpunten geformuleerd. 
Beide rapporten zijn terug te vinden als bijlage bij dit agendapunt. 

Uiteindelijk leidde dit werk tot een aanbevelingstabel. In het rapport werden vier grote 
aanbevelingen geformuleerd waar onze organisatie werk van moet maken. 

1. De stad en het OCMW stemmen hun kader af om zo tot een duidelijk kader te komen 
voor organisatiebeheersing en legt dit ter goedkeuring voor aan de raden. Dit kader is van 
toepassing op de geïntegreerde organisatie en bepaalt minstens: 
- Welk model de stad en het OCMW willen hanteren om aan hun organisatiebeheersing 
te werken (bv. Leidraad Organisatiebeheersing, VVSG-model); 
- Met welke periodiciteit en op welke manier de stad en het OCMW stil willen staan bij 
hun eigen werking (via periodieke zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, 
enz.) 
- Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks aan het politieke niveau rapporteert over 
de mate waarin de risico’s beheerst zijn.  
 
Zo werken stad en OCMW aan een degelijke beheersing van hun risico’s en zijn ze 
transparant over hun functioneren. Ze legt hiermee de basis voor een effectieve, 
efficiënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie. 

2. De organisatie bepaalt wie (politiek niveau, management, individuele diensten) welk aspect 
van de dienstverlening (nieuw beleid, weerkerende dienstverlening, interne werking) 
opvolgt en met welke frequentie. Het management neemt hierin een coördinerende rol 
op en volgt doorheen het jaar regelmatig en 
systematisch de volledige werking op. 

3. De stad en het OCMW maken samen de nodige afspraken om een vlotte en 
constructieve samenwerking tussen de geïntegreerde organisatie en het politieke niveau 
te faciliteren. Zij werken hiervoor de nodige instrumenten uit zoals een 
gemeenschappelijke afsprakennota. 

4. De stad en het OCMW Menen stellen een duidelijk projectplan op om de afstemming van 
de financiële processen te structureren. Daarnaast legt de organisatie duidelijke afspraken 
vast omtrent de tussentijdse opvolging van het plan. Het plan geeft aan hoe de afstemming 



van de financiële processen van beide rechtspersonen zal verlopen, inclusief de eventuele 
overheveling van taken binnen en/of tussen de financiële diensten. 

Zelfevaluatie 

Zelfevaluatie begint met het bevragen van zoveel mogelijk medewerkers van de organisatie. Met 
een elektronische vragenlijst (voor sommige wordt deze vereenvoudigd) krijgen een selectie van 
medewerkers uit beide organisaties de kans om hun input te geven. De vragenlijst bestaat uit een 
substantieel aantal beheersmaatregelen waarop elke medewerker een score van 1 tot 4 kan 
geven. 1 betekent dat de medewerker het helemaal oneens was met de stelling, 4 betekent dat die 
het helemaal eens was. Er zal ook de mogelijkheid zijn om ‘geen zicht op’ aan te duiden. Per 
vragenlijst wordt een ander thema van de leidraad voor organisatiebeheersing bevraagd. De 
thema's die in de audit van 2018 aan bod kwamen werden reeds uitgebreid bevraagd en leverden 
verschillende aandachtspunten op (zie boven). Deze thema's zullen geen deel uitmaken van de 
zelfevaluatie. Echter zullen de resultaten van deze audit mee opgenomen worden in het actieplan 
dat als uiteindelijk resultaat van deze zelfevaluatie zal opgemaakt worden. (zie onder). 

Deze zelfevaluatie is verplicht in te vullen door alle leden van het CBS/VB en het MAT. De 
diensthoofden en medewerkers van beide organisaties zullen dusdanig betrokken worden, dat ook 
zij op laagdrempelige wijze hun input kunnen geven. 

De resultaten van deze bevraging worden verwerkt en aangeleverd in Excel en pdf-tabellen, zowel 
gesorteerd per type respondent als per totaal. De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan 
het MAT. Per beheersmaatregel zal gekeken worden of deze van toepassing is in de organisatie en 
welke score de respondenten geven die wél zicht hadden op de maatregel. 

Een maatregel wordt als ‘verder mee te nemen/verder te analyseren’ beoordeeld als: 

• ze niet of slechts gedeeltelijk werd toegepast in de organisatie; 

• er meer 1 en 2 gescoord werd dan 3 en 4; 

• er meer dan de helft van de respondenten geen zicht op had. 

Deze verdere analyse bestaat erin om de maatregel verder te gaan uitdiepen en om daarna de 
vaststellingen af te zetten ten opzichte van de 6 criteria uit het decreet: 

1. het bereiken van de doelstellingen; 

2. het naleven van wetgeving en procedures; 

3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 

4.  het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 

5. de bescherming van activa; 

6. het voorkomen van fraude. 

Strategie 

Niet alle opgelijste maatregelen kunnen op hetzelfde moment aangepakt worden. Er dient met de 
nodige omzichtigheid gekeken te worden welke maatregelen prioritair aangepakt moeten worden, 
dit steeds in combinatie met het garanderen van de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden. 
Het is met andere woorden een continue evenwichtsoefening. Om een haalbare en realistische 
aanpak over de jaren heen te bekomen, werd de volgende strategie uitgewerkt: 

• Werken met jaaractieplan: we bepalen per jaar wat we concreet gaan aanpakken. Dit 
moet realistisch en haalbaar zijn en passend binnen de budgetten. We kiezen best een 
combinatie van quickwins en langeduur-acties. De acties in kader van 
organisatiebeheersing agenderen we elk jaar op de Gemeente/OCMW-raad van 
december. De acties worden geïntegreerd in het reeds gekende jaaractieplan. 

• Werken met projectteams: samen te stellen naargelang het onderwerp en de beschikbare 
tijdsbestekken. Altijd in balans met takenpakket van de betrokken medewerkers (al zou 
elke medewerker een deel van zijn tijd met organisatiebeheersing moeten bezig zijn). 

• Werken met een projectplan: er zal gewerkt worden met opvolgingsfiches 

• Monitoren van de voortgang:  



o elk lid van een projectteam is mee verantwoordelijk voor de globale voortgang 
van de actie (lees: niet alleen de verantwoordelijkheid van de projectleider) o er 
worden verslagen opgemaakt 

o Algemeen Directeur volgt als eindverantwoordelijke de voortgang van het 
actieplan Organisatiebeheersing, dit in nauw overleg met de betrokken 
projectleider. 

o MAT krijgt twee maal per jaar een stand van zaken / rapport over de voortgang. 

o Het CBS/VB krijgt per semester een stand van zaken van het jaaractieplan. 

o Jaarlijks brengt de Algemeen Directeur een rapport op de gemeenteraad · 

o Bijsturing van het plan: als uit de monitoring blijkt dat het projectplan bijgestuurd 
moet worden, dan zal dit ook gebeuren. Bijsturingen worden gemotiveerd in de 
verslagen/rapporten. 

o Monitoring van de resultaten: er dient per project gezocht te worden naar een 
manier om te meten of de uitgevoerde acties tot het gewenste resultaat/effect 
leiden (bv zorgt de genomen actie ervoor dat bv een negatieve score in de 
zelfevaluatie positief is geworden?) 

 Planning 

• voorjaar 2020: uitvoeren digitale zelfevaluatie 

• zomer 2020: prioritering acties door MAT & opmaak jaaractieplan OB 

o samenstelling projectteams 

o verdeling van rollen en taken per team 

• vanaf najaar 2020: uitvoering en opvolging van het jaaractieplan. 

Advies 

Het Managementteam van stad en OCMW Menen adviseert de Leidraad Organisatiebeheersing 
van Audit Vlaanderen als algemeen kader Organisatiebeheersing gunstig. 

Tussenkomsten 

Raadslid Bogaert stelt vast dat het jaarlijks de bedoeling is dat er over de organisatiebeheersing 
wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad en aan de OCMW-raad. Schepen Declercq 
bevestigt dit.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad keurt de 'Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen' goed 
als kader voor de organisatiebeheersing voor stad en OCMW Menen. 

Artikel 2: De Algemeen Directeur rapporteert jaarlijks ten laatste tegen 30 juni aan de Gemeente- 
en OCMW-raad over de organisatiebeheersing. 

 

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

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 32 

Juridische grond 

DLB art. 32 

Feiten, context en argumentatie 

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting dd. 5 juni 2019? Art. 
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 algemeen directeur. 

Stemming 

Met 30 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik 
Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân 
Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, 
Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Vincent Dumortier) 

Besluit 

Enig artikel : Het verslag van de vorige zitting dd. 5 juni 2019 wordt goedgekeurd. 

 

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

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 31 

Juridische grond 

Huishoudelijk reglement art. 11 
DLB art. 31 

Feiten, context en argumentatie 

  

De raadsleden Willy Ugille, Eddy Vandendriessche, Sylvianne Scherpereel, Ruben Soens, Berenice 
Bogaert, Philippe Mingels, Frederik Vandamme en Vincent Dumortier, raadsleden Julie Roussel en 
Laurent Coppens hebben volgende mondelinge vragen ingediend. 

 
 Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. 
1. Vraag i.v.m. de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat 

De Aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat wordt zeer frequent gebruikt, recent zijn op 
verschillende afscheidsdiensten personen onwel geworden. Ik was er 4 maal zelf getuige van en bij een 
bepaalde dienst waren dat er zelfs 2 personen tegelijk die tegen de vlakte gingen.  Er zijn slechts een 90 
tal stoelen aanwezig en bijgevolg, moeten soms veel mensen blijven rechtstaan. (soms ook bejaarden). De 
zuidkant van dit gebouw omvat voornamelijk glas en als de zon schijnt, zelfs in de winterperiode, kan de 
temperatuur achter deze wand snel oplopen. 
Mijn vragen: 
1. Kan er gezorgd worden voor zonnewering, ventilatie, airco? 
2. Kan er gezorgd worden dat de glazen deuren niet slotvast zijn, zodat deze snel kunnen geopend 
worden indien nodig? 
3. Kan de Aula uitgebreid worden, zodat er meer stoelen kunnen staan? 
4. Kan de ontwijde Franciscuskerk gebruikt worden als Aula, voor diensten waarop veel volk verwacht 
wordt?  

Raadslid Ugille vindt dat de werking van de geluidsinstallatie in de gemeenteraadszaal even erg is 
als die van de bezinningsruimte. Men moet al over zeer goede hoorapparaten beschikken om het 
geluid in de aula  te horen en de begrafenisondernemers zeulen rond met hun eigen 
geluidsinstallatie. De mensen betalen een huurgeld van 100 euro en er mag iets tegenover 
staan. Schepen Roose antwoordt dat er een airco- installatie aanwezig is, deze wordt tijdens de 
dienst stilgelegd omwille dat de blazers zich situeren dicht bij de stoelen en omwille van 
geluidshinder. Hij stelt vast dat de tussenkomsten van schepen Ponnet tijdens de vorige legislatuur 
blijkbaar inspirerend werken voor raadslid Ugille. Hij heeft hierover reeds overleg gepleegd met 
zijn collega-schepen. Zonneweringen plaatsen is mogelijk maar betekenen een grote kost gezien 
het aantal ramen. De glazen deuren kunnen allemaal ontsloten worden tijdens een dienst en het 
voorstel om daar een bomenrij te plaatsen is ook niet dienstig. Hierover is er echter nog geen 
beslissing gevallen. Meer stoelen plaatsen (+-30) is mogelijk maar zal logischerwijs ten koste zijn 



van het aantal staanplaatsen en overbevolking met zich meebrengen. Het beheer van de Sint-
Franciscuskerk gebeurt door CC De Steiger en is gericht op socio-culturele activiteiten door 
verenigingen, voor Academie of voor programmatie. Een begrafenis is meestal een onverwachte 
last minute planning en gaat ook niet uit van een vereniging. De focus ligt momenteel op het 
oplossen van het probleem van de aula en niet direct gericht op de Sint-Franciscuskerk.   

Mondelinge vraag van raadslid Eddy Vandendriessche. 
2. Vraag i.v.m. zwaar vervoer in Dadizelestraat Menen 

 
Betreft zwaar vervoer Dadizelestraat Menen. Dagelijks passeren er zware opleggers naar het bedrijf van 
de firma Geldhof aan het einde van de straat voor de autostrade. Ik stel vast dat de ganse straat lijdt 
onder dit zwaar vervoer. Na het kerkhof versmalt de rijstraat dan nog naar een smalle weg geschikt voor 
enkel verkeer. Daar is de schade nog groter aan de weg , kruisen is ook onmogelijk. Mijn vraag is dan ook 
wie daar een vergunning geeft gegeven voor dit bedrijf en wie de schade aan die straat in geval van 
herstelling zal betalen. De gemeente, in casu de burger. Kunnen de kosten verhaald worden op dit 
bedrijf?  

Schepen Roose meldt dat er een omgevingsvergunning werd afgeleverd aan de bewuste firma 
door de Vlaamse regering, na een ingediend beroep. De vergunningverlenende overheid was 
aanvankelijk de provincie, gezien de aanvraag zich bevindt op grondgebied van 2 gemeenten. Bij 
een dergelijk dossier wordt het beroep behandeld door de Vlaamse regering. Er werd in de 
afgeleverde vergunning geen gewag gemaakt van een financiële compensatie voor het onderhoud 
van de weg. De toegang tot het bedrijf is enkel mogelijk vanuit de Volkslaan–Dadizelestraat. De 
andere aanrijroute, langs de weg parallel aan de A19, is voor vrachtwagens niet gewenst en los 
daarvan ook niet haalbaar. De voorziene aanrijroute is aangeduid d.m.v. bewegwijzering. Deze 
bewegwijzering werd vergund en het bedrijf betaalt hiervoor ook een jaarlijkse belasting. Gezien 
dit bedrijf volledig vergund is, heeft het recht op de toegang via de Dadizelestraat met de 
beleverende voertuigen. De rijweg ondergaat een gebruikelijke slijtage waardoor geen recuperatie 
van middelen kan gevraagd worden aan 1 enkele gebruiker van de weg. Raadslid 
Vandendriessche vindt dat het wel kan zijn dat er een vergunning afgeleverd werd, maar voor 
veel fietsers is het daar levensgevaarlijk. Aan de andere kant aan het einde van de weg kan men 
daar niet draaien en veel vrachtwagens hebben zich daar reeds vastgereden en het is jammer dat 
daar zoveel zwaar vervoer passeert.   

Mondelinge vraag van raadslid Sylvianne Scherpereel 

3. Vraag i.v.m. snoeien van sportactiviteiten op woensdag en of stad Menen niet meer 
kan zorgen voor de logistieke ondersteuning 

 
Een tweetal weken terug werden de directies sportleerkrachten van de scholen van GROOT MENEN bij 
de sportdienst van Stad Menen uitgenodigd.  Hierbij dacht men dat er een participatiemoment zou 
komen tussen de scholen en Stad Menen.  Ze waren in het algemeen ontgoocheld over bepaalde 
zaken.  Het is namelijk zo dat er tot op heden in de maanden september tot juni op woensdagnamiddag 
tal van naschoolse sportnamiddagen werden georganiseerd in samenwerking met de scholen van GROOT 
MENEN. 
Nu is het zo dat er tot onze verbazing hierin wordt gesnoeid. Wel erg jammer als je weet dat de 
gezondheidstoestand van onze jeugd en lagere schoolkinderen er zienderogen op achteruit gaat.  Echter 6 
sportnamiddagen worden geschrapt… dat is meer dan de helft van het huidige aanbod! Er blijven maar 4 
namiddagen meer over. Van degene die overblijven worden nog eens extra ondersteund door MOEV of 
door een plaatselijke sportclub! 
Mijn vraag hieromtrent… 
Waarom werd er gesnoeid in naschoolse sportactiviteiten op woensdag en kan STAD MENEN of is het 
TEAM 8930 niet meer zorgen voor de logistieke ondersteuning?   
 

Schepen Ponnet bedankt voor de aandacht voor de sportiviteit van onze jeugd. Hij denkt dat 
het raadslid te vroeg of niet goed geïnformeerd werd. Op de ontmoeting werd de vraag gesteld of 
er nog behoefte is aan schoolsport bij de scholen, moet de sportdienst nog schoolsport 
organiseren en zijn de scholen bereid om elk één activiteit mee te organiseren? Aan MOEV werd 
gevraagd om dit analyseren en het resultaat was dat er liefst sporten georganiseerd worden waar 
er doorstroom mogelijk is naar de lokale clubs. Op basis van deze criteria stelde Moev voor om 



Uni-hockey te schrappen omdat dit geen sport is waar er doorstroom is naar een lokale 
club. Daarnaast werd krachtbal nieuw ingevoerd omdat hier wel een lokale club is. Maar het 
schepencollege heeft het laatste woord en de logistieke ondersteuning wordt niet afgebouwd. 
Enkel wordt hockey vervangen door krachtbal. Raadslid Scherpereel zegt dat dit haar zo werd 
medegedeeld dat de pisteloop, de rolschaatsestafette en netbal geschrapt zouden worden. 
Schepen Ponnet stelt dat enkel de vraag werd gesteld of men bepaalde taken van de 
sportdienst kon overnemen en finaal is dit een beslissing van het schepencollege.  

Mondelinge vragen van raadslid Ruben Soens  

4. Vraag i.v.m. investeringsprojecten jeugdverenigingen.Investeringsprojecten 
jeugdverenigingen: 

We zijn ondertussen al enige tijd verder sinds de laatste oproep voor meer middelen voor 
infrastructuurwerken van de Menense jeugdverenigingen. Graag hadden wij met de fractie een stand van 
zaken gekregen omtrent de  verschillende bouwprojecten binnen de werkgroep bouw. Is er ondertussen 
nog overleg gepleegd tussen het stadsbestuur en de bouwgroep omtrent verdere initiatieven? Op heden 
zien we dat Scouts Menen en Chiro Oskaarke Lauwe al goed/ver gevorderd zijn in de werken. Welke zijn 
de financiële middelen die nu al zijn toegewezen zijn naar beide verenigingen en hoeveel middelen zit er 
nu nog in de pot? Hoe staat het met de plannen van de andere verenigingen? Graag een stand van zaken 
a.u.b. 
 

De burgemeester antwoordt dat Chiro Oskaarke en de Scouts van Menen reeds gestart zijn 
met het uitvoeren van hun bouwplannen. Chiro Oskaarke had recht op een subsidie van 
€195.000,00 en heeft reeds €159.273,90 ontvangen. Scouts JFK had recht op een subsidie van 
€212.354,00 en heeft reeds €126.433,70 ontvangen. Beiden hebben de ambitie om in september 
hun werking te starten in de nieuwe lokalen. En beide verenigingen zitten nu in de fase van 
winddicht en waterdicht ongeveer. Voor de Chiro van Lauwe wordt dit het voorjaar van 2020. 
De andere leden uit de bouwgroep (KSA, Chiro Rekkem en Chiro Menen) hebben nog geen 
concrete bouwplannen op heden. Dit gezien we nog geen vragen hebben ontvangen over het 
gebruiken van geld uit de pot. Het is de bedoeling om vanuit de jeugddienst binnenkort een 
nieuwe bijeenkomst voor te stellen met de bouwgroep zodat de verenigingen kennis kunnen 
uitwisselen onder elkaar omtrent hun bouwprojecten. Raadslid Soens vraagt of er ook nog 
extra middelen voorzien kunnen worden. De Burgemeester antwoordt dat als er nog 
problemen zouden zijn bij een of andere vereniging, dit dan ook bespreekbaar is.    

5. Vraag i.v.m. omgevingswerken Park Ter Walle 
Omgevingswerken Park Ter Walle: 

We hebben vernomen dat de werken zouden aanvatten per 1 september. Klopt dit? 
Graag hieromtrent een stand van zaken a.u.b. 
 

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat het de intentie is binnen het AGB om inderdaad de 
werken voor de buitenaanleg van de het Park Ter Walle aan te vatten op 1 september 2019. 
Daarbij wordt er rekening gehouden met de stedelijke jeugdwerking in en rond Park Ter Walle. 
De werkzaamheden dienen afgewerkt te zijn tegen de volgende paasvakantie namelijk tegen 1 april 
2020 zodat de jeugdwerking voor Pasen 2020 tevens in het Park kan worden georganiseerd. Het 
verplaatsen van de hoogspanningscabine van de site “Reznor” naar de site “Park ter Walle” staat 
gepland in de eerste week van juli 2019, dit om de overlast in de J.&M. Sabbestraat zoveel als 
mogelijk te vermijden. Doch deze werken worden gecoördineerd vanuit Fluvius en niet vanuit 
Stad Menen. De nodige budgetten zijn voorzien. De stedenbouwkundige vergunning werd 
bekomen op 20 maart 2019 waarbij met alle adviezen (brandweer, mobiliteit, …) en wensen van 
de gebruikers rekening werd gehouden. Eerst wordt de parking ingericht en aangelegd waarna er 
in het park zelf gefaseerd wordt gewerkt vanuit de richting van het park naar de “Zwemkomstraat 
“ toe. Het gebouw zal ten allen tijde bereikbaar blijven en dienstig blijven als bureel van de Jeugd- 
en Sportdienst en andere organisaties.   

Mondelinge vragen van raadslid Berenice Bogaert 
6. Vraag i.v.m. scholengemeenschap Leiebrug. 

In het verslag van het Schepencollege van 05 juni 2019 kon ik lezen dat men voor het volgende 
schooljaar zou werken zonder een coördinerende directeur (dirco). De taken heeft men verdeeld onder de 



diverse directies en daarnaast zou men een administratief bediende aanstellen (iemand met een humaan 
diploma). We weten waarom er niemand van de directies bereid was om deze halftijdse taak van dirco op 
te nemen. De combinatie van halftijdse dirco met een halftijdse directiefunctie in eigen school is 
onhoudbaar. Het gedurende één jaar niet invullen van de dirco–functie lijkt mij een vermindering van 
ondersteuning aan de verschillende schoolteams, net nu men meer en meer ondersteuning vraagt op alle 
domeinen. 
Vragen : 
- Waarom hebben de diverse schoolbesturen gekozen voor deze oplossing? 
- Wat is de reden waarom de diverse schoolbesturen niet bereid waren om te kiezen voor een fulltime 
invulling van de taak van dirco? 
- Wil men voor deze taak van dirco ook financiële middelen voorzien? 

Schepen Vanryckegem vindt het een vreemde veronderstelling als de vraagstelster al weet 
waarom geen van beide directeuren kandidaat zouden zijn. Dit moet dan gebaseerd zijn op 
gesprekken met de directeuren. Toen u nog schepen van onderwijs was zou u moeten weten dat 
de functie van dirco halftijds ingenomen werd door één van de directeurs. Ze heeft haar 
opgevolgd en dit is bestendigd geweest. De voorlaatste dirco werd halftijds opgevolgd door de 
directeur van de Kleine Prins die halftijds aan de slag is als dirco en ook halftijds aan de slag blijft 
als directeur in zijn school. Eén van de mogelijkheden was dat de huidige dirco zou aanblijven 
maar deze combinatie geeft een zware belasting voor de dirco en deze heeft beslist om die taak 
niet verder op te nemen. De scholengemeenschap krijgt extra punten toegekend waarbij 
bijvoorbeeld een extra leerkracht aangesteld kan worden voor de zorg, kleuterparticipatie, een 
lerarenplatform of een dirco. Daarom werd binnen de scholengemeenschap beslist de functie van 
halftijdse stafmedewerker vacant te verklaren, functie die alle beslissingen van het 
directeurencollege kan uitvoeren. Binnen de scholengemeenschap werd hierover ernstig 
gediscussieerd en de overeenkomst met betrekking tot de scholengemeenschap moet om de 
zoveel jaren herzien worden en deze overeenkomst eindigt eind volgend schooljaar. Pas na 
Kerstmis wist men dat de huidige dirco niet meer wenste te verlengen. We hoefden ook geen half 
jaar te besteden aan een procedure. Nu werd er gekozen voor een stafmedewerker wat een 
mogelijkheid was en daarin heeft de OVSG geadviseerd. We komen tot een betere benuttiging en 
weten we welke verwachtingen er zijn bij een klasbezoek. Tot nu toe ging de dirco mee bij elk 
klasbezoek. Als we extern een halftijdse dirco zouden aanstellen, dan zou dit met belastinggeld 
zijn en zou dit ook door de andere scholen te betalen zijn. Ze zal mede helpen bewaken dat er 
goed gewerkt wordt.  Maandagnamiddag werden de selectiegesprekken gehouden waarna het 
beheerscomité een kandidaat weerhouden heeft. Met deze aanstelling hoopt ze op een 
verderzetting van de kwaliteit. De financiële middelen voor deze aanstelling worden geput uit het 
puntensysteem dat aan de scholengemeenschap wordt toegekend. Raadslid Bogaert heeft er 
moeite mee dat de schepen uitgaat van veronderstellingen. Het is geen veronderstelling maar een 
vaststelling. Mocht er voorzien worden in een full-time dirco, dan zou men meer kandidaten 
gehad hebben. De taak van dirco kan niet binnen een halftijdse betrekking. Het is natuurlijk 
jammer dat dit nu niet meer mogelijk is. Eventueel gingen er dan middelen uit de enveloppe van 
2020 hiervoor aangewend kunnen worden. Schepen Vanryckegem maakt duidelijk dat de 
aanstelling maar voor één jaar geldt en noch de schepen noch het raadslid kunnen weten wat elke 
directeur hierover denkt en deze aanstelling is geen vermindering van kwaliteit en ze heeft 
vertrouwen in de 3 directies van Menen.   

7. Vraag i.v.m. de titel in de beleidsnota: ‘Menen vergroenen’ 
In de beleidsnota van team 8930 lezen we op blz. 21 onder de titel “Menen vergroenen “ het 
volgende : “We maken werk van een nieuw bos in Menen. We kiezen hierbij voor zoveel mogelijk 
ecologisch waardevolle beplanting met groen uit eigen streek. We voorzien ook voldoende beleefruimte 
zodat iedereen kan genieten van onze natuur. We verhogen het aantal bomen gedurende deze legislatuur 
aanzienlijk. Om economie en leefmilieu te verzoenen willen we iedere bijkomende hectare bedrijvigheid op 
ons grondgebied aanvullen met een hectare bomen” 
Enkele vaststellingen : 
De laatste twee jaar kon men geen bomen aanplanten voor het  geboortebos, wegens gebrek aan ruimte 
(grond). 
Op de site Tybergien werden heel wat bomen geveld voor de realisatie  van het nieuw project. Deze 
bomen dienden vervangen te worden maar  deze bomen dienden in Limburg aangeplant te worden 
wegens gebrek aan gronden in Menen. 
Vragen : 
Waar denkt men in de toekomst nog bos (bomen) vb. voor het “geboortebos “ aan te planten? Bij de 



realisatie van nieuwe bedrijvigheid, wie is verantwoordelijk voor de compensatie van bomen (bos) ? en 
waar zal men bos realiseren ? 
Wie zal de hectaren grond die men wenst te compenseren voor elke hectare bedrijvigheid betalen ? de 
stad of de bedrijven?  

Schepen Roose meldt dat het RUP Tybersite is goedgekeurd en in werking getreden begin juni 
2019. Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd een 5-tal ha grond gewijzigd van de bestemming 
ambachtelijke bedrijvigheid naar natuurgebied. Hierdoor worden potenties gecreëerd om in de 
nabije toekomst bos te kunnen realiseren. Bij nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen zowel op 
gemeentelijk vlak of op provinciaal vlak, wenst de stad voldoende ruimte te voorzien voor groene 
ruimte. Er was ook een overleg met ANB omtrent het Preshoekbos gelegen op Menen en 
Kortrijk. Het geboortebos zou daar ingeplant kunnen worden. Het Team 8930 heeft inderdaad 
stelling genomen om meer bos te voorzien. Dit kan door een compensatie op te leggen voor een 
maximaal bedrag ofwel door de heraanleg van bepaalde zones zodat de leefbaarheid verhoogd 
wordt. Nu zitten we nog in een te vroeg stadium om te melden waar deze zones zullen komen en 
hoe die vergoed zullen worden. Omdat het stuk voor stuk maatwerk zal zijn, is het moeilijk om 
nu te zeggen waar er bos zal komen. De opportuniteiten zullen worden gerealiseerd.  Raadslid 
Bogaert antwoordt dat ze dit zal blijven opvolgen.       

Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Philippe Mingels. 
8. Vraag i.v.m. Provinciaal Mausoleum van de Politieke Gevangenen en de 
Weggevoerden. 

Verleden jaar was de 60ste editie van de jaarlijkse bedevaart naar het Provinciaal Mausoleum van de 
Politieke Gevangenen en de Weggevoerden, een jaarlijkse herdenking van de burgerslachtoffers van het 
Naziregime en de collaboratie. Naar aanleiding van die gelegenheid stelde ik op de gemeenteraadszitting 
van 25 juni de vraag waarom het stadsbestuur die gelegenheid niet had aangegrepen om een extra 
inspanning te leveren om het mausoleum de uitstraling terug te geven, die het ontegensprekelijk verdient. 
Ik kreeg toen als antwoord dat mijn vraag terecht is. Ik heb toen als repliek de suggestie gedaan om een 
QR-code bij het monument te plaatsen die smartphone-gewijs de mogelijkheid zou bieden om de verhalen 
achter dit monument te ontsluiten voor de bezoeker. Ik kan u meegeven dat ik die vraagstelling en de 
suggestie niet enkel naar aanleiding van de 60 verjaardag van het monument heb gesteld, maar ook al 
verschillende jaren daarvoor op deze vergadering heb gebracht. Tot nog toe mocht ik helemaal geen 
resultaat noteren. Maar de volhouder wint en herhaling loont… of dat zou toch moeten.  Daarom herhaal 
ik deze vraag nogmaals. Is deze coalitie bereid om het Provinciaal Mausoleum van de Politieke 
Gevangenen en de Weggevoerden de uitstraling terug te geven die gepast is voor zo’n monument? 
Aansluitend wens ik te weten of het stadsbestuur bereid is om de verhalen er achter te ontsluiten?  
 

Schepen Breye antwoordt dat het Mausoleum of de oude begraafplaats op dit ogenblik niet 
toeristisch ontsloten wordt via een of ander systeem. De site kan wel met een gids op aanvraag 
bezocht worden. In onze meerjarenplanning werd echter opgenomen dat het huidig systeem van 
“Ontdek Menen op je gsm” herwerkt en gemoderniseerd zal worden. Dan lijkt het mij zeker 
opportuun om het Mausoleum samen met de oude begraafplaats hierin op te nemen en zo te 
ontsluiten voor het brede publiek ten einde dit de nodige uitstraling te geven. Ook willen we een 
bezoek aan het Mausoleum promoten bij de lokale scholen. Daarom wenst ze het raadslid 
uitnodigen om hierover aan tafel te zitten. Raadslid Mingels vindt het goed dat er rond de tafel 
wordt gezeten en hij verwacht van de schepen een datum. Er bestaat reeds heel wat materiaal en 
de nadruk moet liggen op het feit dat dit een provinciaal mausoleum is en dat het ook de intentie 
moet zijn om scholen van buiten Menen hierbij te betrekken. Het verhaal dat erachter zit, moet 
aan bod kunnen komen. Hij zal hiervoor zijn uiterste best doen. Schepen Breye stelt voor om 
na de raad een datum af te spreken.    

 9. Vraag i.v.m. fietspad in de Wervikstraat. 

Deze vergadering heeft in een recent verleden budgetten en zelfs een meerprijs goedgekeurd met 
betrekking tot de realisatie van een fietspad in de Wervikstraat ter hoogte van de firma’s Galloo en 
YouBuild. Het betreft een traject dat door veel mensen dagelijks wordt gebruikt om zich naar de IZ 
Grensland te begeven. Fietsen naar het werk… daar is niemand tegen. 
Wij stellen vast dat dit fietspad feitelijk niet afgewerkt geraakt. Op vandaag is de signalisatie van het 
fietspad gebrekkig waardoor het voor automobilisten in diezelfde Wervikstraat niet altijd duidelijk is dat 
het hier om een fietspad gaat. Vandaar onze vraag of deze coalitie het fietspad alsnog wil voorzien met 
voldoende signalisatie zodat het ook voor elke weggebruiker in de Wervikstraat op elk moment 



herkenbaar is als fietspad?  
Antwoord i.v.m. het fietspad Wervikstraat, geldt ook voor vraag van raadslid 
Dumortier (zie hieronder), waarbij raadslid Vandamme zijn gelijkaardige vraag 
terugtrekt. 
Mondelinge vraag van raadslid Vincent Dumortier. 

14. Vraag i.v.m. tweerichtingsfietspad Wervikstraat (N362) 
Nabij het fietsknooppunt die het jaagpad verbindt met de Wervikstraat en Ropswalle werd het oude 
betonnen fietspad vervangen door een geasfalteerd tweerichtingsfietspad. Nu stel ik volgende zaken vast: 
1. Ik stel vast dat er diverse afscheidingspaaltjes ontbreken en had dan ook graag vernomen wanneer die 
zullen geplaatst worden? 
2. Momenteel zijn er geen onderbroken witte lijnen geschilderd die duidelijk aangeven dat er hier een 
fietspad ligt. Worden deze nog voorzien? Ik vernam dat het soms gebeurt dat een vrachtwagen zich daar 
parkeert (op het deel waar geen paaltjes staan) en dan ben je als fietser genoodzaakt om op de rijweg te 
gaan rijden, wat een gevaarlijke situatie is. 
3. Als je vanuit de richting Ieperstraat komt dien je op een gegeven moment via de oversteekplaats naar 
links te fietsen. Nu dit zou eigenlijk moeten betekenen dat je dan op het tweerichtingsfietspad komt, maar 
nu kom je eigenlijk terecht op een stukje enkel fietspad (zie foto). Wordt dit nog bekeken en aangepast? 
4. Momenteel staan er langs het fietspad borden D7 die aanduiden dat er een verplicht fietspad is maar 
zou het niet wenselijk zijn daar een bord M4 onder te plaatsen? Nu stel ik vast dat op sommige plaatsen 
(vooral kant Ropswalle) de aanduiding op de weg van tweerichtingsfietspad onduidelijk is door het vuil die 
vrachtwagens erop achterlaten. Met zo’n onderbord wordt dit verholpen. 

Schepen Roose antwoordt dat de werkopdracht voor het terugplaatsen van de palen 
opgemaakt is en deze zullen in de eerstkomende periode worden teruggeplaatst. De markeerder 
heeft ondertussen reeds de symbolen aangebracht ter hoogte van de in- en uitritten die op het 
fietspad aansluiten. Deze aanduidingen zijn wettelijk verplicht. Daarnaast is het ook wettelijk 
verplicht om in beide richtingen het bord D7 plaatsen, wat eveneens het geval is. Op zich zijn alle 
verplichte onderdelen aanwezig voor de aanduiding van een dubbelrichtingsfietspad. De oversteek 
zal iets verder van het centrum van Menen worden aangebracht zodat de fietsers onmiddellijk op 
het vernieuwde stuk kunnen aansluiten. De wegcode voorziet niet in het plaatsen van een bord 
M4 voor het aanduiden van een dubbelrichtingsfietspad. Dit is niet noodzakelijk wanneer de 
borden D7 aanwezig zijn, samen met de markeringen die de rijrichting voor fietsers aanduiden. 
We zullen nakijken om de beveiliging te doen dat alle paaltjes in orde zijn. Raadslid Mingels 
maakt de vergelijking met Ropswalle waar het dezelfde bedrijven zijn die daar een in- en uitrit 
hebben. Vanuit verschillende dossiers wordt aan deze bedrijven ook gevraagd om de straat 
schoon te houden. Het is gevaarlijk niet alleen omdat de signalisatie daar niet goed is en het is 
even gevaarlijk om daar te rijden omdat er veel losliggend materiaal ligt, zoals kiezels. Het is ook 
gevaarlijk voor de auto's die op het rijvak daarnaast rijden omdat die materialen ook rondvliegen. 
Het is goed dat er een fietspad wordt gemaakt, maar bijkomend moet dit ook een veilig fietspad 
worden los van het feit dat die aanduiding daar staat. We spreken hier niet enkel over een 
fietspad, maar ook een traject dat deel uitmaakt van een toekomstige fietssnelweg, die van Deinze 
naar Komen gaat. Dit traject zal door veel mensen gebruikt worden en het is gemakkelijk rijden 
langs jaagpaden, maar het wordt iets anders als men in Menen van het jaagpad af moet. Dit is een 
jammerlijke vaststelling en op zich is dit rond die bedrijven geen probleem, maar het gevaar is het 
materiaal dat door de auto's wordt verspreid. Mensen nemen een risico en ze zullen hun adem 
moeten inhouden als ze daar rijden. Het is duidelijk dat zich bijkomende maatregelen zullen 
opdringen. Raadslid Dumortier ziet dat het nodig is dat de signalisatie er komt ter hoogte van 
You Build. Hij heeft er ook begrip voor de lijnen nog niet gemarkeerd zijn. Schepen 
Roose bedankt beiden voor hun opmerkingen en hij heeft nog geen melding gekregen van 
rondvliegend materiaal. Het is ook duidelijk dat camions deze strook niet mogen gebruiken. 
Samen met het bovenlokale niveau zal hij ervoor zorgen dat deze fietssnelweg veilig ingericht 
wordt.             

10. Vraag i.v.m. huisvesting Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. 
Zondag was de afsluitdag van het jaarlijks toonmoment van de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunsten. Onze stedelijke academie geeft niet alleen een belangrijke uitstraling aan onze stad… het is ook 
een plek die jaarlijks veel kansen biedt aan tal van verborgen en minder verborgen lokale talenten. Tijdens 
mijn bezoek aan dat jaarlijks weerkerend event viel het me op dat het oude gebouw – en ik wik mijn 
woorden – in niet al te beste staat is. Menen is bereid om heel veel te investeren in cultuur en 
cultuurbeleving. Dat merken we ondermeer aan CC De Steiger en de uitbreiding, die in Lauwe wordt 



gerealiseerd. Dat merken we ook aan de talrijke events, die jaarlijks in onze stad worden georganiseerd. 
In de beleidsnota lezen we echter weinig over de academies. Ze moeten – net als al onze 
onderwijsinstellingen – streven naar een maximale kwaliteit en zullen in deze legislatuur ook actief 
gepromoot worden. (p.12) Onze fractie pleit ervoor om ook de huisvesting van de academies zelf te 
bekijken. Heeft deze coalitie plannen om de staat van het oude gebouw in de Bruggestraat te verbeteren 
of maakt dat geen deel uit van het bestuursakkoord of zal de verloedering die zich op de verdiepingen 
ontegensprekelijk manifesteert, aangepakt worden?  

Schepen Vanryckegem antwoordt dat het opvallend is voor iedereen dat onze infrastructuur 
aan een inhaalbeweging toe is. We zetten in op het huidig patrimonium met specifiek een aantal 
zaken die afhankelijk zijn van subsidies. Voor de SABK is het dossier van de vernieuwing van de 
stookplaats. Dit  werd aanbesteed en gegund en is klaar voor uitvoering in  komende 
zomermaanden juli en augustus 2019 met daarbij een Agion-subsidie van € 38.181,31 op een 
totale kostprijs van 109.3884,40 euro, BTW inclusief. Het volledige Team 8930 heeft een 
rondgang gedaan en het valt op welke identiteit dit gebouw uitstraalt. In het meerjarenplan zullen 
een aantal zaken aangepakt moeten worden omtrent de verdere restauratie van het gebouw. 
Momenteel lopen 2 onderzoeksstudies m.b.t. te restaureren onderdelen met name 1 aangaande 
de houten constructies en interieurelementen en 1 aangaande behangsels en wandtextiel. Beide 
vormen de grondslag voor een later restauratiedossier met OE-subsidie. Daarnaast wacht een 
globaler restauratiedossier SABK (indiening en ontvankelijkheidsverklaring dd. 12 december 2014 
op ministeriële bevestiging van OE –toelage : het betreft de achterglasschildering – 
wandschilderingen – renovatie hellende daken – klimaatbeheersing leslokalen – 
verwarmingselementen : totale kostprijs geraamd € 478.439,21 waarvoor subsidie OE 80% 
geraamd op € 387.855,32 subsidieerbaar. Voor de SAMW zal de toegankelijkheid moeten 
bekeken worden en voor toonmomenten zal een beroep kunnen worden gedaan op de Sint-
Franciscuskerk. Raadslid Mingels vindt dan weer dat de Sint-Franciscuskerk ideaal is om uit te 
wijken voor de muziekacademie en het uitwijken mag liefst niet te ver liggen. In de SABK valt het 
op dat plafonds en de muren er slecht uitzien en aangepakt moeten worden. Op bepaalde plaatsen 
dreigt gevaar dat stukken naar beneden zullen komen. Een goede academie geeft een brede 
uitstraling aan Menen en hierbij wenst hij te melden dat er hopelijk niets op iemands hoofd 
terecht komt. We verwachten van mensen dat ze hun eigendom in orde stellen en van de stad 
moet dit ook verwacht worden. Dit gebouw is eigendom van de stad en de stad moet dit goed 
onderhouden. Hij vraagt dat hier prioriteit aan gegeven wordt, want als lesgever zou hij bijna 
weigeren om daar les te geven. Schepen Vanryckegem stelt dat er niet aan de plafonds geraakt 
mag worden en ze hoopt dat Onroerend Erfgoed het dossier hoog zal leggen omdat deze situatie 
zodanig hoogdringend is en ze bekijkt ook deze situatie met pijn in het hart. Raadslid Mingels 
vindt dat dit een prachtig gebouw is met een prachtige werking, maar ook gebouw dat ronduit 
gevaarlijk is.          

11. Vraag i.v.m. welke strategie het stadsbestuur in de nabije toekomst zal 
verdedigen binnen Mirom, zal de coalitie de aparte en gerichte behandeling van de 
composteerbare fractie als één van de maatregelen zien? 
De blauwe zak waarin we met meerdere soorten verpakkingsplastiek terecht kunnen heeft zijn begin 
deze maand zijn intrede gedaan. In de praktijk komt het er op neer dat de restafvalzak ontegensprekelijk 
minder snel vol geraakt. En dat is een goede zaak. Want minder restafval betekent minder 
afvalverbranding en minder verspilling van grondstoffen. Maar het kan nog beter. In tal van gemeenten 
wordt ingezet op de aparte behandeling van composteerbaar materiaal. Vandaag belandt een groot deel 
van het composteerbaar afval in de restafvalzak en dat deel zal door bv de toename van het aantal 
appartementen in onze stad allicht niet echt verminderen. Sommige gemeenten opteren daarom voor een 
aparte ophalen van het composteerbaar materiaal. Andere werken met zogenaamde composteilanden. 
Dat zijn plaatsen, verspreid over de gemeente, waar het materiaal, onder begeleiding, kan worden 
achtergelaten. Bij navraag blijkt dat MIROM Roeselare zich ontfermt over het luik ‘composteren’ en dat 
dit in de praktijk zelfs betekent dat dat er minder wordt ingezet op composteren . Blijkt dat bv het aantal 
compostmeesters er ontegensprekelijk op achteruit is gegaan. Ik weet dat er momenteel bij MIROM 
gewerkt wordt aan een ondernemingsplan. Dat is statutair bepaald. Ik weet ook dat dit plan in het najaar 
aan de gemeenten zal worden voorgelegd. Ik weet ook dat de aansturing voor wat betreft het 
composteren vanaf begin 2020 bij MIROM Menen zal komen liggen. Onze vraag is welke strategie dit 
stadsbestuur in de nabije toekomst zal verdedigen binnen MIROM Menen? In de beleidsnota is enkel te 
lezen dat deze coalitie maatregelen zal nemen om onze afvalberg te verkleinen. (p.21). Wij willen graag 
weten of deze coalitie de aparte en gerichte behandeling van de composteerbare fractie als één van die 
maatregelen ziet?  



Schepen Roose antwoordt dat zoals aangegeven, het ondernemingsplan nog voorbereid wordt. 
Hij is ook blij dat de nieuwe blauwe zak er is, want dit bespaart 8 kg. restafval per inwoner en 
Menen zit bij het koppeloton. We zijn een aantal concepten aan het aftoetsen met andere 
gemeenten die ook hetzelfde  restafvalcijfer hebben. Eveneens wensen zij het thuiscomposteren te 
promoten. Thuiscomposteren promoten willen zij doen via communicatie, maar ook via 
thuisbezoeken in groep of individueel door de afvalcoach. Ook willen zij de ‘compostmeesters’ 
nieuw leven inblazen. Wijkcomposteren is ook een mogelijkheid, maar dat veronderstelt een 
permanente controle en opvolging. Dit is uiteraard niet evident. MIROM is dus volop de meest 
optimale manier, om het GFT uit de restafvalzak te halen, aan het onderzoeken. Dit is nog een 
overweging waarover hij nog geen uitspraken kan doen en dit wordt nog met Wevelgem en 
Wervik besproken. Naarmate er meer duidelijkheid ontstaat omtrent de concrete voorstellen uit 
het ondernemingsplan, kan er geoordeeld worden als het aangewezen is deze te implementeren. 
Het sorteren van de biologische fractie bevat in elk geval een aanzienlijk potentieel om de 
hoeveelheid restafval te doen dalen. Raadslid Mingels is blij dat hier reeds heel wat denkwerk 
aan voorafging en het zou ook goed zijn om de strategie van Wevelgem en Wervik te kennen en 
desnoods moet Menen maar de forcing voeren en initiatieven te ontwikkelen. Hij hoopt om zicht 
te krijgen hoe Menen hiermee zal omgaan. Hij wenst hierin mee te gaan en in andere gemeenten 
zijn reeds veel oefeningen gemaakt. Er moet zelf een visie en een tijdskader ontwikkeld worden 
want het najaar zal er vlug zijn. Hij wenst ook te weten wat onze vertegenwoordigers in MIROM 
zullen beslissen. Hij is toch verwonderd dat er voor Menen nog geen antwoord is. Hij zit hier als 
raadslid in Menen en het stadsbestuur moet het beleid maken met een duidelijke visie. Menen 
heeft een belangrijke invloed en hij verwijst naar de politieraad. Schepen Roose deelt de 
bekommernis van het raadslid rond de mogelijkheden van het composteren. Dit moet echter tot 
uiting komen binnen MIROM. Hij hoopt dat het huiswerk binnen MIROM hem zal bekoren. Dit 
wordt samen met Wevelgem en Wervik gedaan. Hij zal bekijken in hoeverre dit tot uiting 
zal komen.  

Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme. 
12. Vraag i.v.m. pc’s in de bibliotheek. In onze stad kan iedereen deelnemen aan de digitalisering, hetzij 
met een eigen pc, hetzij door gebruik te maken van een pc in de bib. Via het OCMW kunnen kansarmen 
ook over een pc beschikken maar dit aanbod is eerder beperkt. De laatste weken kwam ik beroepshalve 
regelmatig in de bib en kreeg ik ook een rondleiding. Het was me eerder niet opgevallen maar bij deze 
rondleiding viel het me op dat iedereen altijd kan meekijken als je op een pc werkt in de bib. Ik kan me 
inbeelden dat mensen het soms noodzakelijk achten om op de pc een aantal zaken dienen te doen 
waarbij ze graag over wat privacy beschikken. Dit zou mijns inziens eenvoudig kunnen door één of 
meerdere pc's zo te plaatsen dat niet iedereen kan meekijken. Een andere mogelijkheid zou zijn om een 
laptop ter beschikking te stellen die enkel in de bib kan worden gebruikt. 

Schepen Vanryckegem meldt dat er enkele zaken zijn die kunnen worden gedaan in dit geval. 
Er zijn 2 soorten PC's in de bibliotheek : catalogus-PC's en PC's die gereserveerd kunnen worden. 
Die PC's staan al discreter opgesteld. Alleen als je recht voor je scherm zit, zie je de informatie. 
Of tussen de verschillende pc’s kan er een tussenschot worden geplaatst zodat meekijken op een 
ander scherm wordt ingeperkt. Uiteraard moet de gebruiker zich wel bewust zijn dat hij op een 
publieke, vrij toegankelijke pc werkt en dat privacy op een publieke pc in een publieke ruimte 
nooit 100% kan worden gegarandeerd. Wij zijn zelf geen voorstander om een laptop ter 
beschikking te stellen omdat dit anders vast gemaakt moet worden.   

13. Vraag i.v.m. promotie infomomenten beleidsnota. 

Afgelopen weken werden 4 infomomenten georganiseerd over de beleidsnota. Voor het infomoment in 
Lauwe vernemen we dat de stadswachten bij verschillende handelaars folders kwamen brengen. Voor de 
infomomenten in Menen en Rekkem hebben we geen weet van dergelijke flyers. Hoe werd de promo voor 
deze participatiemomenten gevoerd? En hoeveel mensen zijn hier op afgekomen?  

De Burgemeester deelt mee dat voor de infomomenten in Rekkem en Lauwe via onze 
stadswachten flyers werden verdeeld onder de handelszaken in de dorpskernen. Daarnaast 
werden de infomomenten in Menen en Lauwe opgenomen in de Leiedraad en werd er ook een 
bericht op de stadswebsite en social media geplaatst. Over de vier infomomenten heen, kunnen 
wij stellen dat er telkens veel interesse was en inwoners talrijk aanwezig waren. Wij kunnen alvast 
terugblikken op geslaagde infomomenten en zetten de komende zes jaar verder in op actieve 
participatie van en met onze inwoners via wijkbezoeken. Het juiste aantal mensen is moeilijk in te 
schatten en er werden geen tellingen gedaan en anderen hebben dit in zijn plaats gedaan. 



Raadslid Vandamme hoort van mensen van die daar gepasseerd zijn dat er zeer weinig volk 
was en dat zijn momentopnamen. Hij merkt ook een verschillende strategie voor Menen en voor 
Lauwe en Rekkem werden de flyers door de stadswachters rondgedeeld. In tegenstelling tot wat 
hij in de vorige gemeenteraad aanklaagde dat er kosten werden gemaakt voor het verspreiden van 
materiaal van het Team 8930, merkt hij nu op dat er nog meer kosten gemaakt werden. Hij zal de 
discussie niet heropenen of dit terecht is of niet. Hij had graag een overzicht gekregen van welke 
kosten die gedaan werden onder de vlag van Team 8930. Hij zou graag het overzicht krijgen van 
de kosten als van de zaken die voorgeschoten zijn. De Burgemeester deelt mee dat het raadslid 
dit zal ontvangen.       

Mondelinge vraag van raadslid Vincent Dumortier. 
14. Vraag i.v.m. tweerichtingsfietspad Wervikstraat (N362). Werd behandeld met de 
mondelinge vraag nr. 9 

Mondelinge vraag van raadslid Julie Roussel. 
15. Vraag i.v.m. dierenasiel. 
In april verscheen een artikel waaruit blijkt dat het dierenasiel dreigt te verdwijnen. De medewerkers 
geven zelf aan dat ze er geen toekomst meer in zien. In de gemeenteraad van februari werd vanuit onze 
fractie een vraag gesteld over het voortbestaan van het dierenasiel De Grensstreek. Welke stappen 
werden sindsdien ondernomen? Wat is de stand van zaken concreet? 

Schepen Breye stelt dat de stad vastberaden is om het dierenasiel in Menen te houden. Jullie 
moeten niet alles geloven dat in de pers verschijnt. Op vandaag is het voorbarig om te stellen dat 
het dierenasiel zou verdwijnen. De uitbater vzw De Grensstreek liet de stad in december 2018 
per brief weten dat zij met de huidige ploeg willen stoppen en per 1 april 2019 geen bijkomende 
dieren meer zouden opvangen. Als stad hebben wij hier akte van genomen en zijn wij sindsdien 
actief op zoek naar een nieuwe uitbater voor het dierenasiel. Echter horen wij nu tegenstrijdige 
berichten van vzw De Grensstreek waaruit blijkt dat zij toch het dierenasiel verder willen 
uitbaten. Daarnaast hebben wij ook overleg gehad met het bedrijf Lavaert die eigenaar is van de 
hoeve op de LAR waar het dierenasiel gevestigd is. Lavaert is bereid om te investeren in een 
functionele nieuwbouw om de verouderde infrastructuur van de hoeve te vervangen, maar vraagt 
duidelijkheid over een lange termijn werking voor het dierenasiel. Wij hebben met de Vlaamse 
administratie Dierenwelzijn en de Grensstreek een plaatsbezoek uitgevoerd ter controle van het 
dierenasiel. Dierenwelzijn Vlaanderen gaf een positief rapport, buiten enkele kleine aanpassingen 
wat betreft bepaalde dierenhokken. Wel is het duidelijk dat het asiel best op termijn in nieuwe 
gebouwen wordt gehuisvest. Kortom, jullie kunnen zien dat alle ingrediënten, buiten een uitbater, 
aanwezig zijn om het dierenasiel in Menen een duurzame toekomst te verzekeren. Binnenkort 
zitten wij terug aan tafel met vzw De Grensstreek om aan hen een definitief en duidelijk standpunt 
te vragen over een verdere uitbating van het dierenasiel. Als blijkt dat zij geen sluitende garantie 
kunnen bieden voor de uitbating van het dierenasiel, dan zullen wij als stad een officiële oproep 
lanceren voor een nieuwe uitbater. Als bijkomende optie houden wij een uitbating in eigen beheer 
binnen de politiezone Grensleie, eventueel uitgebreid met andere gemeenten, achter de hand. Een 
ding is zeker: wij willen een duurzame oplossing in het belang van alle dieren in onze stad. Ze 
besluit dat op 4 oktober 2019 op de werelddierendag een dierenwelzijnsraad wordt 
georganiseerd. Raadslid Roussel drukt de hoop uit dat een oplossing wordt gevonden waarbij 
de medewerkers van het asiel verder ondersteund worden. Het is ook een plicht van de stad om 
verwaarloosde dieren op te vangen.    

 Mondelinge vraag van raadslid Laurent Coppens. 

16. vraag i.v.m. stand van zaken in het dossier SVK. 
Enkele gemeenteraden terug kwam het dossier SVK voor in de GR. Ook onze fractie gaf toen groen licht, 
welke tot een uitbetaling van de schuldeisers moet leiden. Tijdens de behandeling van dit punt in de 
toenmalige gemeenteraad schetste ik het verloop van het dossier en legde ik enkele pijnpunten bloot. 
Verhuurders die omwille van sociale redenen bereid waren om minder dan de gangbare huurprijs te 
ontvangen, werden met een stopzetting van de betaling van de huur geconfronteerd.  Ook verschillende 
andere schuldeisers die in opdracht van het SVK werken aan de woningen deden, zagen hun facturen niet 
betaald. Ik wees ook op de belangrijke verantwoordelijkheid van de vereffenaar. Ondertussen zijn we 
enkele gemeenteraden verder. Graag ontvang ik een chronologisch overzicht van alle stappen die 
ondertussen in het dossier werden gezet. En dit met het oog op het uitbetalen van de schuldeisers en het 
afronden van het dossier. Hij wenst tot slot te weten welke stappen de vereffenaars gezet hebben en hij 



weet ook wel dat het Fonds Sluiting Ondernemingen een voorrecht heeft. Blijkbaar zou er een formeel 
akkoord zijn voor 30%.   

 
Schepen Syssauw licht toe aan de hand van een chronologische opsomming : 
GR 30.01.2019   
-beslissing door GR tot toelagen door stad Menen t.a.v. de vereffening van SVK Menen-Wervik ’t 
Fundament in kader van vereffening en minnelijke ontbinding 
-(kwijtschelding van terugbetaling van doorgeeflening t.a.v. de VZW  (t.b.v. 32.434,78 €)+ 
financiële tegemoetkoming t.b.v. 33.650 € of samen met Wervik 40.000 €) (aanbod enkel geldig 
tijdens fase minnelijke ontbinding).  

31.01.2019  

- Melding vereffenaars dat zij de belangrijkste schuldeisers reeds informeel bevraagd hadden naar 
eventueel akkoord met 30 % schuldterugbetaling 

-Servitop en eigenaars Leopoldstraat reageerden positief 

-nog overleg lopende met ABVV omtrent de personeelsschuld en het subrogatierecht door Fonds 
Sluiting Ondernemingen. 
-met quasi alle verhuurders lijkt minnelijke ontbinding zonder extra kosten, opzegvergoeding 
mogelijk (= goed resultaat) 
-met diverse schuldeisers (Watergroep, Piette en Partners, Vlaamse belastingendienst, Electrabel, 
Wonen Vlaanderen kon geen kwijtschelding van schuld worden bekomen, doch wel beperking tot 
de hoofdsom 
-met Eandis werd volledige  kwijtschelding van schuld bekomen 
 

06.02.2019 
-beslissing GR wordt overgemaakt aan vereffenaars- met verzoek om concrete dading met de alle 
schuldeisers uit te werken 
 

23.04.2019    
-juridische dienst vraagt stand van zaken op bij vereffenaars mbt dading 
 

half mei 2019     
   -vereffenaar contacteert juridische dienst telefonisch 
28 mei 2019   
-bericht vereffenaar  via mail: vraagt formeel standpunt SC inzake personeelsschuld, gezien dit een 
bevoorrechte schuld is – gezien opzeg gebeurde nog voor de vereffening 
- ABVV vroeg intussen de formulieren voor het Fonds te onderteken- mogelijkheid wordt 
voorgesteld om het loonsaldo volledig rechtstreeks te betalen , buiten de omweg van het fonds, 
dit om tijd te besparen. 
CBS 12 juni 2019 
-CBS verleent haar formeel akkoord om de bevoorrechte schuld bij voorrang te betalen aan 
voormalig personeelslid 
juni  2019   
-alle schuldeisers ontvangen voor het zomerverlof een formeel voorstel tot dading, via de 
vereffenaars, met hierbij de vraag tot formeel akkoord bij het regelingsvoorstel dat elke 
schuldeiser 30 % van de verschuldigde som via de minnelijke vereffening kan 
recupereren. Naargelang de aftrek der kosten en globlae eindafrekening kan dit iets meer 
bedragen dan 30 %.  
eind augustus 2019    
-Schuldeisers hebben tijd tot einde zomerverlof om hierop te antwoorden. 
najaar 2019  
-Normaal moet de afronding aansluitend na het zomer verlof kunnen gebeuren. De vereffenaars 
werken een voorstel van verdeling af en zullen dan een AV beleggen om alles af te sluiten. Exacte 
datum AV is moeilijk nu reeds te bepalen . 
EIND 2019 
zal dit dossier dus afgehandeld zijn via minnelijke vereffening. 



Raadslid Coppens bedankt voor het omstandig antwoord en hij kent het dossier dan ook zeer 
goed. Hij hoort nu het cijfer van 30% dat terug betaald zou worden. Dit heeft te maken met de 
schuld aan de werknemer waarbij de rest moet zakken. Het is goed dat informeel uiteindelijk deze 
vraag gesteld werd om na te gaan in welke mate er een formeel akkoord mogelijk zou kunnen 
zijn. In de stukken werd er reeds principieel een bepaald percentage vooropgesteld. De 
vereffenaars hebben een gedeelde verantwoordelijkheid over de manier waarop dit dossier werd 
aangepakt. Hopelijk dat iedereen zijn akkoord geeft zodat er kan worden overgegaan tot een 
gedeeltelijke terugbetaling.    

 
 

Besluit 

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. 
Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. 
1. Vraag ivm de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat. 
Mondelinge vraag van raadslid Eddy Vandendriessche. 
2. Vraag ivm zwaar vervoer in Dadizelestraat Menen. 
Mondelinge vraag van raadslid Sylvianne Scherpereel. 
3. Vraag ivm snoeien van sportactiviteiten op woensdag en of stad Menen niet meer kan zorgen 
voor de logistieke ondersteuning. 
Mondelinge vragen van raadslid Ruben Soens. 
4. Vraag ivm investeringsprojecten jeugdverenigingen. 
5. Vraag ivm omgevingswerken Park Ter Walle. 
Mondelinge vragen van raadslid Berenice Bogaert. 
6. Vraag ivm scholengemeenschap Leiebrug. 
7. Vraag ivm de titel in de beleidsnota: ‘Menen vergroenen’. 
Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Philippe Mingels. 
8. Vraag ivm Provinciaal Mausoleum van de Politieke Gevangenen en de Weggevoerden. 
9. Vraag ivm fietspad in de Wervikstraat. 
10. Vraag ivm huisvesting Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. 
11. Vraag ivm welke strategie het stadsbestuur in de nabije toekomst zal verdedigen binnen 
Mirom, zal de coalitie de aparte en gerichte behandeling van de composteerbare fractie als één 
van de maatregelen zien? 
Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme. 
12. Vraag ivm pc’s in de bibliotheek. 
13. Vraag ivm promotie infomomenten beleidsnota. 
Mondelinge vraag van raadslid Vincent Dumortier. 
14. Vraag ivm tweerichtingsfietspad Wervikstraat (N362). (wordt samen behandeld met vraag nr. 
9) 
Mondelinge vraag van raadslid Julie Roussel. 
15. Vraag ivm dierenasiel. 
Mondelinge vraag van raadslid Laurent Coppens. 
16. vraag ivm stand van zaken in het dossier SVK. 

  

 

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

Bevoegdheid orgaan 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41 

Juridische grond 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar wijzigingen 

OCMW-decreet van 19 december 2008 

Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en 
en haar wijzigingen 



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten, context en argumentatie 

Op 8 januari 2018 heeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn zowel de actualisatie van het 
meerjarenplan 2014-2020 als het budget 2018 vastgesteld. In de gemeenteraad van 26 februari 
2018 werd de actualisatie van het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Menen goedgekeurd. 

Op 18 december 2018 heeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn het budget 2019 van het 
OCMW vastgesteld. In de gemeenteraad van 30 januari 2019 werd kennis genomen van het 
OCMW-budget 2019. 

De OCMW-raad van 26 juni 2019 heeft de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW 
vastgesteld. 

De gemeentelijke bijdrage 2019 wijzigt niet door deze eerste budgetwijziging en blijft op 
6.086.355,00 euro. 

Gezien de financiële toestand na deze budgetwijziging als volgt kan worden samengevat:  

  MJP en B 2019 BW 2019 

gebudgetteerde stadsbijdrage 6.086.355,00 6.086.355,00 

voorziene stadsbijdrage in 
meerjarenplan stad 6.086.355,00 6.086.355,00 

      

Resultaat op kasbasis 8.856.273,00 2.439.849,00 

      

Autofinancieringsmarge -722.196,00 -722.196,00 

  

Stemming 

Met 21 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe 
Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 10 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline 
Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Vincent Dumortier, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel) 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het OCMW Menen vast. 

 

BESLOTEN 

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

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Berenice Bogaert, Raadslid 

 

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