
 

ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 

 

zitting van woensdag 6 november 2019 om 19:00 u. 

 

 

AANWEZIG 

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad 

Eddy Lust, Burgemeester 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Vincent Dumortier, 

Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 

Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 

Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez, Raadsleden 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.02 u. 

Bij aanvang van de zitting wordt de hoogdringendheid van het agendapunt : WVI. Buitengewone algemene 

vergadering dd. 18.12.2019 (dringend agendapunt) aanvaard met 28/28 JA-stemmen. Afwezig bij deze 

stemming. Raadsleden M. Fournier, V. Dumortier, R. Soens. 

Na afhandeling dagordepunt goedkeuring verslag wordt de zitting geschorst van 21.55 u tot 22.10 u. 

Na afhandeling van de mondelinge vragen, wordt de zitting geschorst om  23.24 u voor behandeling van 

de punten in openbare zitting van de OCMW-raad. 

Na afhandeling van de openbare zitting van OCMW-raad wordt de gemeenteraadszitting terug geopend 

om 23.52 u voor behandeling laatste dagordepunten van het openbaar geldeelte en gesloten gedeelte.   

Na afhandeling van het besloten gedeelte, verklaart de voorzitter van de gemeenteraad de zitting van de 

gemeenteraad gesloten om 23.56 u. 

  

  

OPENBAAR 

1. GR/2019/213 | Verlenging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

wegens ouderschapsverlof.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

art. 12 2° DLB 

Juridische grond 

art. 12 2° DLB 

Feiten, context en argumentatie 

In Gemeenteraad van 04.09.2019 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid Stefanie 

Platteau wegens ouderschapsverlof vanaf 31 juli 2019 tot en met 01.10.2019 en werd de heer 

Dries Defossez aangesteld als tijdelijk gemeenteraadslid. 



Met schrijven dd. 20.09.2019 vraagt raadslid Stefanie Platteau om de termijn van verhindering te 

verlengen tot eind oktober 2019.  

 

In Gemeenteraad van 02 oktober 2019 werd kennis genomen van het verzoek tot verlenging van 

de verhindering tot eind oktober 2019 en van de verlenging van de vervanging door de heer 

Dries Defossez tot eind oktober 2019. 

 

Met schrijven dd. 21.10.2019 vraagt mevrouw Stefanie Platteau nogmaals een verlenging van de 

verhindering tot 20 november 2019.  

 

De heer Dries Defossez vervangt raadslid Platteau tot 20 november 2019 dientengevolge. 

 

Volgens art. 12 2° DLB mag de onderbreking van de uitoefening van het mandaat van 

gemeenteraadslid verlengd worden met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid 

zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte 

voorafgaat.  

 

 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt er akte van dat de verhindering van raadslid Stefanie Platteau 

verlengd wordt tot 20 november 2019. 

 

Artikel 2: De gemeenteraad neemt er akte van dat de heer Dries Defossez als tijdelijk 

gemeenteraadslid aangesteld blijft tot 20 november 2019.  

 

2. GR/2019/212 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor Hoeve 

Haute Cense, Grondwetstraat 101 te 8930 Menen. Goedkeuring ontwerpakte tot 

erfpachtrecht.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen  2 en 40-41, 

houdende bevoegdheid van de gemeenteraad houdende daden van beschikking m.b.t. patrimonium 

van het lokaal bestuur  

Juridische grond 

Gelet op 

 het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de bevoegdheid 

van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake; 

 de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door 

lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 

27/05/2019); 

 art. 1184 Burgerlijk Wetboek 

 de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht 

 het KB dd. 13.01.1978 tot rangschikking van het woonhuis van de kasteelhoeve Haute 

Cense, Grondswwetstraat 101 te 8930 Menen als historisch erfgoed en beschermd 

monument; 

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26.01.2015  tot goedkeuring van het 

Masterplan Menen;  

 Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf ‘Woonbedrijf  Menen’, 

opgericht bij gemeenteraadsbeslissing dd. 23.11.2001, (MB  08.03.2002), waarvan de 

statuten laatst gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 14 november 2018 , 

gewijzigd bij besluit door de gemeenteraad van Menen op 26 november 2018, 



goedgekeurd door de Minister (ontvangen op 18 januari 2019 ) en gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 7 februari 2019 B.S, in het bijzonder de statutaire doelstelling (art. 

5) van het Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen tot 

o het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad 

Menen(w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit 

van de woonomgeving 

o op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouw, 

handelspanden, enz. te bestrijden,  

o de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad 

Menen; 

o het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende 

tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en 

parkeerbeheer. 

o in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de 

valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimoniu 

o het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor onderwijs , 

culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03) 

o het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van 

activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot 

ondersteuning en coördinatie in de culturele sector; - 

Feiten, context en argumentatie 

Bij gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2016 keurde  de stad de aankoop goed van de hoeve Hoeve 

Haute Cense, met aanhorigheden, gelegen Grondwetstraat 101 te 8930 Menen 1e afdeling, sectie 

D, nrs 153/K POOOO en 153/H/P0003. De aankoop gebeurde voor openbaar nut, tot 

inrichtingen en gebruik als polyvalente ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen. De aankoopakte 

werd ondertekend op 02 februari 2017.  

De aankoop kaderde eveneens binnen de doelstellingen tot realisatie van het Masterplan Menen, 

als deel van het strategisch project Barakkenpark te Menen; 

Deze hoeve behoort tot het onroerend privaat patrimonium van de stad Menen en is historisch 

erfgoed van de stad (beschermd monument). 

Inmiddels is dit pand reeds meerdere jaren leegstaand, en werd dit opgenomen in de inventaris 

leegstand. Samen met de aankoop werd ook  het restauratiedossier overgenomen van de 

toenmalige eigenaar, en kon dit intussen verder worden uitgewerkt via het AGB Woonbedrijf 

Menen. 

Om redenen van efficiëntie en optimalisering van exploitatie is het aangewezen is de renovatie- en 

verbouwingswerken, alsook de exploitatie van deze infrastructuur,  rechtstreeks toe te 

vertrouwen aan het Autonoom Gemeentebedrijf “Woonbedrijf Menen”, gelet op haar specifieke 

statutairedoelstellingen; 

Vooraleer de bouw- en renovatiewerkzaamheden te laten starten via het AGB Woonbedrijf 

Menen, is het noodzakelijk voorafgaandelijk het zakelijk recht te regelen; het is aangewezen 

hiertoe een erfpachtovereenkomst af te sluiten tussen het AGB Woonbedrijf Menen enerzijds 

(bouwheer en exploitant) en de stad Menen anderzijds, eigenaar van de site; 

De ontwerp-erfpachtakte (Ref. 34027/05040) werd opgemaakt door de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties voor vestiging erfpachtrecht door de stad Menen ten voordele van het AGB 

Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen voor de percelen gelegen Menen, 1e afdeling, 

sectie D, nrs 153/K POOOO en 153/H/P0003, tot realisatie van een of meerdere polyvalente 

ruimtes voor gemeenschapsvoorzieningen.  

Het erfpachtrecht wordt toegekend aan het AGB Woonbedrijf Menen voor de duur van 33 jaar, 

tegen een jaarlijkse canon bepaald op 100 € (jaarlijks te indexeren); de erfpachtvergoeding dient 

betaald te worden tegen 01 december; het komt toe aan de gemeenteraad deze modaliteiten te 

bepalen. 



Het voorstel tot erfpachtrecht werd voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur 

van het AGB Woonbedrijf Menen op 5 november 2019 

De ontwerpakte wordt eveneens voorgelegd aan de gemeenteraad van heden 06 november 2019; 

De akte kan nog worden verleden in 2019; 

De vestiging van het zakelijk recht van erfpacht gebeurt om reden van openbaar nut, meer in het 

bijzonder tot realisatie van een gebouw met  polyvalente ruimte voor 

gemeenschapsvoorzieningen.  

Op die manier kan ook het verlies van de gebouwen gelegen Zuidstraat (voormalige Jeugdsite 

Zuidstrate) , die tengevolge van brand in 2014 volledig werden vernietigd, worden opgevangen, 

door nieuwe polyvalente ruimtes te voorzien, met voldoende speel- en recreatieïnfrastructuur . 

Op voorstel van eerdere beslissingen van het college van burgemeester en schepenen  in zittingen 

van 17.04.2019 en 16.10.2019 m.b.t. de verderzetting en aanpak van het restauratie- en 

verbouwingsdossier, en de zitting van 23.10.2019 wat betreft het specifieke erfpachtrecht; 

Tussenkomsten 

Raadslid Dumortier zal dit agendapunt goedkeuren, doch vraagt om de buurt te blijven 

betrekken bij dit agendapunt. Bij het eerste informatiemoment was er reeds heel wat animo en hij 

ziet ook dat er nevenactiviteiten mogelijk zijn in de Sint-Jozefskerk. Schepen Vandenbulcke is 

er zich van bewust om de buurt daar blijvend bij te betrekken. Dit werd ook reeds gedaan voor 

het Barakkenpark en eerst zal het hoofdgebouw worden aangepakt in functie van de eerst 

vermelde premie en ook het tweede gebouw zal aangepakt worden voor 

gemeenschapsvoorzieningen. Schepen Vanryckegem verwijst naar het participatiemoment dat 

in het Kringske werd gehouden waarbij het de bedoeling wasom in de kerk de verenigingen iets te 

laten doen voor de jeugd en de doelgroep. Die vragen werden doorgegeven aan het bureau dat 

de haalbaarheid onderzoekt. Er zou ruim georganiseerd kunnen worden zodat ook nog kerkelijke 

huwelijken zouden kunnen met eventueel het plaatsen van modules. De vraag zal blijven en 

kerkelijke plechtigheden zullen daar kunnen blijven doorgaan. Raadslid Vandamme dringt er op 

aan dat bij de invulling van de hoeve Haute Cense rekening gehouden zou worden met de 

mogelijkheden van de kerk. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat hiermee rekening gehouden 

zal worden.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

ARTIKEL 1 

De stad Menen verleent een recht van erfpacht aan  het Autonoom Gemeentebedrijf 

Woonbedrijf Menen op grond en gebouwen, zijnde hoeve Haute Cense en  aanhorigheden, met 

de naastgelegen grond gelegen Grondwetstraat 101 te 8930 Menen 1e afdeling, sectie D, nrs 

153/K POOOO en 153/H/P0003 met de totale oppervlakte van 31a 94ca. 

De  erfpacht wordt gevestigd voor de duur van 33 jaar, tegen een jaarlijkse canon bepaald op 100 

€ (jaarlijks te indexeren), met ingang van 01 december 2019. 

ARTIKEL  2 

De vestiging van het erfpachtrecht  gebeurt voor openbaar nut, nl. voor de de verbouwing en 

renovatie van de bestaande hoeve en aanhorigheden, deels beschermd als onroerend erfgoed,  tot 

inrichting en gebruik als polyvalente ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen. 

ARTIKEL 3 

Het ontwerp van erfpachtovereenkomst tussen de stad Menen en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen zoals opgemaakt door de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties, wordt goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht.  (ref. 34027 /05040-002) 

ARTIKEL 4 

Opdracht wordt gegeven aan de  Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de akte te verlijden, 

overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-aankoopakte (ref. 34027/ 05040) 



ARTIKEL 5  

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 

Vandaele, wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, en de stad te 

vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte. 

Het kantoor Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het 

nemen van enige ambtshalve inschrijving. 

 

3. GR/2019/210 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop gronden gelegen Grondwetstraat 

en Leiemeersen te Menen, voor realisatie Barakkenpark. Goedkeuring ontwerpakte 

tot aankoop.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen  2 en 40-41, 

houdende bevoegdheid van de gemeenteraad inzake daden van beschikking m.b.t. patrimonium 

van het lokaal bestuur  

Juridische grond 

Gelet op de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake verkoop (artikel 1582 t.e.m. 1685 BW); 

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de 

bevoegdheid van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake; 

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en 

provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019); 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26.01.2015  tot goedkeuring van het 

Masterplan Menen;  

Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad dd. 17.12.2018 tot opstarten van het 

onteigeningsdossier voor verwerving van de gronden gelegen Leiemeersen te Menen. 

Feiten, context en argumentatie 

In het Masterplan Menen van 2015 werd een toekomstvisie voor het Barakkenpark als 

strategische site  uitgewerkt,  om de ontwikkeling van een publieke groenzone te kunnen 

realiseren, bij de woonomgeving van de Barakken. Dit wordt gelinkt aan de Leiewerken in het 

kader van het Seine-Scheldeproject van de Vlaamse Regering  en vindt aansluiting bij de open 

ruimte en de vele groene gebieden langsheen de Leie, waarbij ook de nieuwe fietsbrug een 

belangrijk verbindingselement vormt tussen de Barakken en de diverse voorzieningen in Menen-

centrum; De verwerving van deze gronden geeft aldus uitvoering aan tal van masterplannen, zowel 

op schaal van de stad Menen als op schaal van de Leievallei;  

Via het Interreg IV- project Corrid’Or werd nl. een gemeenschappelijke grensoverschrijdende 

gebiedsvisie voor de Leievallei is opgemaakt, die werd goedgekeurd via politiek charter in 

partnerschap;  

Het College van burgemeester en schepenen besliste op  21 september 2015 eveneens tot 

goedkeuring van deelname aan Interreg Va project VALYS; Dit goedgekeurde Interreg Va project 

VALYS wenst de groene gebieden in de Leievallei verder te ontwikkelen op basis van de 

krachtlijnen van deze grensoverschrijdende visie, nl. het aangaan van een dialoog met de burger, 

en het versterken van landschappelijke en natuurlijke elementen uit de Leievallei, met het oog op 

het uitbouwen van een regio met een grotere landschappelijke en ecologische kwaliteit; 

Een hernieuwde subsidieaanvraag werd ingediend via Leiedal voor het deelproject Barakkenpark 

te Menen binnen het project Groene Sporen, dat een samenhangend netwerk van meer groene 

ruimte in de Regio wenst uit te werken, conform beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen dd. 20.03.2017; deze subsidieaanvraag werd toegekend door de Vlaamse Overheid bij 

beslissing van 25.09.2018 t.b.v. 89.200,00 € als tussenkomst in de verwervingen, mits binnen de 

termijn van 3 jaar te verwerven. . 



De stad voert reeds sinds 2016 besprekingen met dhr. en mevr. Hoornaert, eigenaars van diverse 

percelen weiland gelegen in de Leiemeersen, in functie van de aankoop van de nodige percelen om 

het Barakkenpark te kunnen realiseren. 

De Gemeenteraad besliste in zitting van 17 december 2018  principieel om het 

onteigeningsdossier op te starten voor verwerving van de gronden gelegen Leiemeersen te 

Menen, voor realisatie van het strategisch project 'Groene Sporen', ter realisatie van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en ter realisatie van het Masterplan Menen -'Samen de Stad 

Ontwerpen', om met het Barakkenpark een publieke groenzone te kunnen realiseren, nabij het 

woongebied 'de Barakken', alsook gelinkt aan de Leiewerken (met fietsers- en voetgangersbrug) in 

kader van het Seine-Scheldeproject van de Vlaamse Regering  én met aansluiting bij de open 

ruimte en vele groene gebieden langsheen de Leie. 

De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties werd opdracht gegeven de minnelijke onderhandelingen 

verder te zetten  met de eigenaars  van betreffende gronden, ter voorbereiding  en in  functie van 

de verdere bestuurlijke en - zo nodig - de gerechtelijke fase tot onteigening. Gelet immers op de 

noodzaak om de onderhandelingen spoedig verder te zetten, mede in functie van de reeds 

toegezegde subsidies voor inrichting en studies  (55% via Interreg Va VALYS-Groene Sporen en 

10 % via provinciale co-financiering en 40 % voor grondverwerving); 

Gelet op het M.B. dd. 25.09.2018 houdende subsidiebelofte voor verwerving van  betreffende 

gronden in functie van realisatie project ‘Groene Sporen’ t.b.v. 89.200 €. 

Inmiddels werd een ontwerp van inrichtingsstudie voor inrichting en aanleg van het Barakkenpark 

opgemaakt door BUUR, in opdracht van de stad Menen; 

De verdere gesprekken tot minnelijke grondverwerving van deze percelen leidden in juni 2019 tot 

een akkoord tot verkoop en concreet prijsvoorstel. Op 18.06.2019 ontving de stad hierover  brief 

vanwege dhr. Hoornaert met voorstel van verkoopprijs en bijkomende verkoopsmodaliteiten ; dit 

voorstel werd door het college van burgemeester en schepenen principieel aanvaard in zitting van 

19.06.2019. 

Een onderhandse overeenkomst tot aankoop tussen de stad Menen en dhr en mevr. Hoornaert 

werd op 21.08.2019 ondertekend. 

Concreet kan de stad hierdoor diverse percelen grond aankopen, gelegen Leiemeersen bij 

Grondwetstraat in Menen,  gekend in het kadaster onder Menen, 1ste afdeling, sectie E,  nrs. 

0149C (deel zijnde lot 1 5.317 m²) , 0101C (836 m²) , 096B (945 m²), 093 C (2.934 m²), 093 B 

(6.480 m²), 094 (deel zijnde lot 3-1.591 m²)), 095 (deel zijnde lot 2- 1.627 m²), 084A (1.639 m²), 

083 (3.690 m²), met een oppervlakte van totaal 2 ha 50a 60ca; 

In afspraak met De Vlaamse Waterweg (DVW) zal het deel grond dat noodzakelijk is voor de 

inplanting van de voetgangers- en fietsersbrug en verlegging en heraanleg van de jaagpaden in dit 

Barakkenpark navolgend aan De Vlaamse Waterweg worden overgedragen, conform de afspraken 

welke hieromtrent in de samenwerkingsovereenkomst met DVW zullen worden gemaakt; 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor opname in 

het stedelijk patrimonium als openbaar domein, in het kader van realisatie van een publieke 

groenzone, zijnde 'Barakkenpark';  

Het opmetingsplan dd. 05.09.2019 werd opgemaakt door Geomodus cvba, Van Vaerenbergh E. 

(LAN 040184) (ref. 19029) mbt de opmeting van lot1-lot2-lot3; 

Gelet op de bodemattesten vanwege OVAM dd. 28.10.2016 (nihilattesten); deze bodemattesten 

zijn vastgehecht aan de ondertekende verkoopbelofte; 

Gelet op het stedenbouwkundig uittreksel en vastgoedinformatie dd. 01.07.2019;  betrokken 

gronden zijn gebruikt als weidegronden en zijn gelegen in bestemming bosgebied; 

Gelet op het ontwerp van aankoopakte opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, 

welke aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd; 

Overwegende dat de aankoop gebeurt tegen betaling van  231.800,84  € aan dhr. en mevr. 

Hoornaert, waarvoor voldoende budget is voorzien (BW2/2019) (BI 

2200000/038100/Barakkenpark);   



Overwegende dat deze prijs binnen de marges valt van het schattingsverslag van 13.12.2018 zoals 

opgemaakt in functie van de onteigeningsprocedure door de Vlaamse Dienst voor 

Vastgoedtransacties (ref. 34027/07234);  

Gunstig financieel visum werd door de  financieel directeur verleend; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 oktober 2019; 

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels merkt op dat de bevoegde schepen heel voorzichtig was in haar uitleg. Hij ziet 

dat de bevoegde schepen blij is, maar de aankoop is nog helemaal niet zoals het zou moeten zijn. 

Hij heeft steeds zijn kritiek gegeven op het feit dat het Masterplan geen masterplan is, maar wel 

een boek met opties. Met deze aankoop is men in de zone van de opties beland, namelijk een 

aankoop onder voorwaarden. Op zich zou hier nog niets mis mee zijn, ware het niet dat er zich 2 

zaken in dezelfde omgeving bevinden en die met elkaar verbonden zouden kunnen worden. Hij 

stelt vast dat er hier geen verbinding wordt gemaakt. Hij is verrast dat de stad hiermee akkoord is 

gegaan, namelijk de dossiers van de Haute Cense en het Barakkenpark. Ook de volgende punten 

hebben een algemeen publiek belang. Men is hier akkoord met het tegenovergestelde en men legt 

een hypotheek op de uitstraling van dit dossier voor de stad. Deze voorzichtigheid stoort hem en 

ofwel gaat men voluit voor het dossier en ofwel gaat men voor een half-half dossier wat hier nu 

het geval is. Wat wel positief is, dat de stad een stuk grond kan doorverkopen voor de aanleg van 

de fietsersbrug. Hij vraagt zich af in hoeverre er nog verwezen kan worden naar het Masterplan. 

Het Barakkenpark was een van de duidelijkste acties. Hij wil de garanties horen dat er met het 

Barakkenpark verder gegaan kan worden. Hij wil niet moeilijk doen, maar het belang van het 

Barakkenpark is groot en hij is beducht voor de inrichting van dit park. Hij is beducht voor de 

invulling van de rest van het park. Is er nog sprake van een meers en onderschrijft de stad ook 

nog het tegengaan van de klimaatverandering. Hij vindt dat het waterherbergende karakter van 

het gebied alle kansen gegeven moet worden. Hij wenst vandaag hierop antwoorden te verkrijgen, 

zoniet kan hij dit moeilijk goedkeuren. Schepen Syssauw wijst het raadslid ook op de 

voorwaarden die bij de eigenaar nog liggen en ze vraagt zich af of de stad hier niet "all the way" 

gegaan is. Op vandaag is het gebied beperkt tot 2,5 ha. Met betrekking tot de doorsteek van de 

hoeve naar het park was dit een voorwaarde van de eigenaar en een uitdrukkelijke voorwaarde 

tot verkoop. De stad kon de voorwaarden van de eigenaar niet naast zich neerleggen. Raadslid 

Mingels merkt op dat er in een volgend dossier anders wordt gewerkt waarbij het eigenaarschap 

wordt beoogd. Hier heeft de stad zich te voorzichtig opgesteld. Hij zal zich onthouden, want hij is 

niet tegen het principe. In dit dossier werd niet de beste weg gehanteerd om er te geraken. Hij is 

er niet van overtuigd dat dit dossier ten volle rendeert voor de stad. Raadslid Coppens is 

verrast door de antwoorden van de schepen. Hij leest dat het gaat om een aankoop van openbaar 

nut en soms moet de stad zich niet zomaar neerleggen bij de belangen van de eigenaar. Er is nog 

altijd een stok achter de deur. Hij stelt vast dat hier de belangen van de verkoper geprimeerd 

hebben. Schepen Syssauw verwijst naar de onderhandelingen die zeer lang gelopen hebben. Met 

wat voorligt, wordt het algemeen belang wel gediend met deze aankoop in der minne. Er hangen 

ook van dit dossier subsidies af en in dit dossier werden alle belangen afgewogen. Raadslid 

Mingels hoort hier geen nieuwe elementen en hij zal zich onthouden, want hij wil dit dossier ook 

niet tegenhouden zodat er nog jaren zouden moeten worden bijgedaan. Hij hoopt dat dit ten 

goede zal komen van de Barakkenaar en de Haute Cense zal ook niet alle noden kunnen lenigen. 

Hij had liever geopteerd voor een dwingende aanpak. Raadslid Coppens vindt dat er snel wordt 

gezegd dat de stad subsidies zal verliezen. Hij vraagt zich af of dit kan worden aangetoond en voor 

hem moeten de feiten duidelijk zijn en hier wordt te snel gehandeld. Als er een probleem met 

subsidies zou zijn, dan zou dit in het dossier moeten opgenomen zijn en dit blijkt hier niet uit het 

dossier. Hij merkt dat hier een aantal zaken van algemeen belang zijn blijven liggen omwille van de 

subsidies en om die reden zal hij zich onthouden. Schepen Syssauw antwoordt dat in het 

dossier wel wordt verwezen naar de subsidies van Valys en Groene Sporen.        

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, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, 

Dries Defossez), 13 onthoudingen (Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Vincent 

Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 

Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias Eeckhout) 



Besluit 

ARTIKEL 1 

De gemeenteraad keurt de aankoop van diverse percelen grond goed, zijnde weilanden gelegen 

Leiemeersen bij de Grondwetstraat in Menen, gekend in het kadaster onder Menen, 1ste afdeling, 

sectie E,  nrs. 0149C (deel zijnde lot 1 5.317 m²) , 0101C (836 m²) , 096B (945 m²), 093 C (2.934 

m²), 093 B (6.480 m²), 094 (deel zijnde lot 3-1.591 m²)), 095 (deel zijnde lot 2- 1.627 m²), 084A 

(1.639 m²), 083 (3.690 m²), met een oppervlakte van totaal 2 ha 50a 60ca, en zoals aangeduid op 

het opmetingsplan dd. 05.09.2019 opgemaakt door Geomodus cvba (ref. 19029). (ref. in databank 

34027-10345)  

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor opname in 

het privaat stedelijk patrimonium, in het kader van realisatie van een publieke groenzone, zijnde 

'Barakkenpark';  

De verwerving gebeurt voor de prijs van 231.800,84 € in totaal. 

ARTIKEL 2 

Het in bijlage gevoegde ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties, tussen dhr. en mevr. Hoornaert, enerzijds en het Stadsbestuur Menen, 

anderzijds, wordt integraal goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht. 

ARTIKEL 3 

Opdracht wordt gegeven aan de  Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de akte te verlijden, 

overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-aankoopakte (ref. 34027/ 07234) 

ARTIKEL 4  

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 

Vandaele, wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, de stad te 

vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte. 

Het kantoor Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het 

nemen van enige ambtshalve inschrijving. 

 

4. GR/2019/211 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop pand gelegen Wervikstraat 68 te 

Menen, voor realisatie verbindingsweg tot RITO-site. Goedkeuring ontwerpakte tot 

aankoop en aanvaarding eenzijdige verkoopbelofte.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

 

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen  2 en 40-41, 

houdende bevoegdheid van de gemeenteraad houdende daden van beschikking m.b.t. patrimonium 

van het lokaal bestuur. 

Juridische grond 

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de 

bevoegdheid van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake; 

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en 

provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019); 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26.01.2015  tot goedkeuring van het 

Masterplan Menen;  

Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad dd. 17.12.2018 tot opstarten van het 

onteigeningsdossier voor verwerving van het pand gelegen Wervikstraat 68 te Menen. 

Feiten, context en argumentatie 



Na eerdere verwerving reeds van het pand in de Wervikstraat nr. 70,  voert de stad sinds 2015 

besprekingen met de eigenaar (Sofimo nv ) van het pand gelegen Wervikstraat 68. Het pand is 

momenteel verhuurd. Een minnelijk akkoord bleek evenwel niet mogelijk te zijn.  

De Gemeenteraad besliste in zitting van 17 december 2018  principieel om het 

onteigeningsdossier op te starten voor verwerving van dit pand, voor realisatie van een 

verbindingsweg vanuit de Wervikstraat naar het centrum van Menen, via de Rito-site. Dit kadert 

binnen het Masterplan Menen -Samen de Stad Ontwerpen'. 

De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties werd opdracht gegeven de onderhandelingen verder te 

zetten  met de eigenaar, met het oog op de minnelijke verwerving van de gronden,  in afwachting 

en in  functie van de bestuurlijke en - ingeval nodig - de gerechtelijke fase tot onteigening.  De 

gesprekken tot minnelijke grondverwerving van deze percelen werden verdergezet met de 

eigenaar; Dit overleg  leidde in september 2019 tot een akkoord tot verkoop en een concreet 

prijsvoorstel, waarbij door de eigenaar een eenzijdige verkoopbelofte werd ondertekend tussen 

de stad Menen en NV Sofimmo dd. 27.09.2019; 

Dit prijsvoorstel, 120.000,00 € werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting 

van 23.10.2019 principieel aanvaard, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 

In afspraak met De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties zal de stad Menen de huurovereenkomst 

overnemen, totdat meer duidelijkheid is omtrent de effectieve realisatie en de sloop van de 

panden nr. 68 en 70. De huurder zal door de dienst Huisvesting kunnen begeleid worden in het 

zoeken naar een alternatieve woonst. 

De aankoop betreft het pand, gelegen Wervikstraat 68,  gekend in het kadaster onder Menen, 

1ste afdeling, sectie E,  nr. 1117 A P0000 met een oppervlakte van totaal 95 ca;  De verkoop 

gebeurt kadastraal; 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor opname in 

het privaat stedelijk patrimonium, in het kader van realisatie van toekomstige openbare wegenis , 

zijnde verbindingsweg tot de voormalige RITO-site en in functie van de verdere  ontsluiting van 

dit gebied. 

Gelet op ondertekende eenzijdige verkoopbelofte dd  27.09.2019 opgemaakt door de Vlaamse 

Dienst Vastgoedtransacties, welke aan de gemeenteraad ter goedkeuring en ter aanvaarding 

wordt voorgelegd, waardoor de koopovereenkomst wordt afgesloten, en waarna de akte kan 

worden verleden via de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties; 

De ontwerpakte tot aankoop werd opgemaakt door de Vlaamse dienst voor Vastgoedtransacties 

(Ref. 03013-001) en wordt gelijktijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd; 

De aankoop gebeurt tegen betaling van  120.000,00 € aan Sofimo NV uit Ieper, waarvoor 

voldoende budget is voorzien (BW2/2019) (BI 2200000/038100);   deze prijs valt binnen de 

marges van het (geactualiseerde) schattingsverslag van 18.07.2019 zoals opgemaakt in functie van 

de onteigeningsprocedure door de Vlaamse Dienst voor Vastgoedtransacties (ref. 34027/03013-

S);  

Financieel visum werd verleend door de financieel directeur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van  23 oktober 2019; 

Tussenkomsten 

Schepen Vandenbulcke verwijst dat in de toelichting het gaat om de huurder die zal verwezen 

worden naar een alternatieve woonst en niet de verhuurder. Raadslid Mingels stelt hier iets 

gelijkaardigs vast in vergelijking met het vorig dossier, maar toch weer iets anders. Hier wordt een 

woning aangekocht om een toegang te realiseren naar een site die niet van de stad is. Nergens 

wordt ook in het dossier vermeld dat er gesprekken zouden zijn over die site. In de vorige 

legislatuur werd toen reeds de woning nummer 70 aangekocht en toen reeds geraakten we er 

niet uit. Hij is vandaag naar deze site gaan kijken en er wordt beweerd dat de prijs binnen de 

schatting ligt en als hij de achterkant van het huis bekijkt, dan is dit een ramp. Hij kan zich moeilijk 

inbeelden dat hier de beste koop wordt gerealiseerd. Als nieuwe eigenaar zal er veel werk zijn om 

dit op te ruimen en het asbest is er opgestapeld. Als er asbest komt bij kijken, dan zal de factuur 

de hoogte in gaan. Het is een raadsel hoe een eigenaar met een zichtbare eigendom in de stad zo 

toch al enkele jaren bezig kan zijn. Hoe is dit daar mogelijk en hoe kan dit dat dit daar te zien is. 



Hoe zit het nu met die toegang naar een site die niet van ons is. Er zouden toch gesprekken 

gevoerd moeten worden. Er zou gesproken moeten worden rond visie en met andere woorden 

ook over de alternatieven van de techische dienst. Het is de bedoeling om een bredere toegang te 

realiseren en de stad koopt iets zonder finaliteit. Raadslid Bogaert is reeds in een vorige 

gemeenteraad hierover tussengekomen en verwijst naar het vorige verslag. Ze hoopt dat dit een 

positief verhaal kan worden en los van het schattingsverslag wenst ze te weten welke de termijn 

is. Schepen Vandenbulcke zal niet helemaal ingaan op de site van de RITO. Er is met Leiedal 

een studie gebeurd om te kijken wat er mogelijk is. Nadat de woning nummer 70 in de 

Wervikstraat aangekocht werd, was het ook de bedoeling om de woning nummer 68 aan te 

kopen. Het is zo dat de prijs past binnen het schattingsverslag. Deze woningen zullen worden 

afgebroken en de huurder zal worden begeleid. Ook aan de asbest zullen we de nodige aandacht 

besteden. Als er iets op de site van de RITO gebeurt, dan is dit belangrijk voor de stad. Het is ook 

zo dat de stad eigenaar is van een deel van de site van de RITO. Raadslid Mingels stelt dat de 

studie van Leiedal niet in het dossier stak. Schepen Vandenbulcke repliceert dat de studie nog 

niet afgerond is. Raadslid Mingels gaat verder en wenst zijn stemgedrag toe te lichten. Toen hij 

nog in kartel zat met sp.a, werd vastgesteld dat dit dossier onvoldoende inhoud had. Hij wil niet in 

de weg van dit dossier gaan staan. Het is logisch dat als de stad reeds eigenaar is van nummer 70, 

dat dan ook de woning nummer 68 verworven dient te worden. In dit dossier wordt dit alles dan 

ook aangewend, tenzij men niet meer weet welke richting dit dossier uitgaat. In dit dossier zijn er 

ook te weinig gegevens opgenomen om "all the way" te gaan. De prijs is behoorlijk en dit vormt 

een boeiend stukje literatuur. In vergelijking met het vorige agendapunt is dit boeiend om te lezen. 

Hij zal zich onthouden omdat er niks veranderd is in vergelijking met vroeger. Raadslid 

Vandendriessche hoort dat er een verontreiniging is met asbest en hij vraagt hoeveel dit zal 

kosten. Schepen Vandenbulcke stelt dat dit mee opgenomen zal worden in het dossier en het 

is beter dat dit wordt opgekuist. Raadslid Mingels vult nog aan dat hij niet gezegd heeft dat dit 

pand daar vol asbest ligt. Raadslid Bogaert heeft nog vragen naar de toekomst van de 

technische dienst en is er een oplossing voor de opzeg van de huur door de RITO? De 

Voorzitter vindt dat deze vragen niet gaan over de aankoop van de woning Wervikstraat 

68.                           

Stemming 

Met 25 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 

Coppens, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Vincent Dumortier, Kasper Vandecasteele, Lisa Maxy, 

Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Sylvianne Scherpereel, Oceân 

Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 4 

onthoudingen (Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot) 

Besluit 

ARTIKEL 1 

De gemeenteraad aanvaardt de eenzijdige verkoopbelofte dd. 27.09.2019 van NV Sofimmo m.b.t. 

pand gelegen Wervikstraat 68 te 8930 Menen (perceel sectie E nr. 1117A). 

ARTIKEL 2 

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het pand gelegen Wervikstraat 68 te 8930  Menen, 

gekend in het kadaster onder Menen, 1ste afdeling, perceel sectie E nr. 1117 A,  met een 

oppervlakte van 95 a. 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor opname in 

het privaat stedelijk patrimonium, in het kader van realisatie van toekomstige openbare wegenis , 

zijnde verbindingsweg tot de voormalige RITO-site en in functie van de verdere  ontsluiting van 

dit gebied. 

De minnelijke verwerving gebeurt voor de prijs van 120.000,00 € in totaal. 

ARTIKEL 3 

Het in bijlage gevoegde ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties, tussen NV Sofimo, voor wie optreedt dhr. Suffys P, enerzijds en het 

Stadsbestuur Menen, anderzijds, wordt integraal goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht. 

ARTIKEL 4 



Opdracht wordt gegeven aan de  Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de akte te verlijden, 

overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-aankoopakte (ref. 34027/ 03013) 

ARTIKEL 5 

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 

Vandaele,  wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, de stad te 

vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte. 

Het kantoor Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het 

nemen van enige ambtshalve inschrijving. 

 

5. GR/2019/226 | Levering en plaatsing van zonnepanelen op diverse stadsgebouwen. 

Instap aankoopcentrale Zonkracht-Leiedal. Vaststelling wijze van gunnen en 

gunningsvoorwaarden.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur  

art. 56 §3-1° en 4° : College van Burgemeester en Schepenen 

art. 41  2e lid - 10° : Gemeenteraad 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur 

Overheidsopdrachtenwet 2016 inzonderheid art. 47 

KB Plaatsing 

KB Uitvoering 

Besluit van de Burgemeester tot delegatie van handtekeningsbevoegdheid 2 januari 2019 

overeenkomstig artikel 280 DLB. 

Feiten, context en argumentatie 

Het CBS besloot dd. 13 maart 2019 om toe te treden tot de procedure aankoopcentrale voor de 

levering en plaatsing van zonnepanelen op daken van stedelijke gebouwen. Daarbij werden door 

Leiedal 2 coöperaties als speler-leverancier weerhouden met name Beauvent en Vlaskracht. De 

gemeente dient niet zelf te investeren. Na 20 jaar kan ze de installaties in eigendom verwerven. 

De door de aankoopcentrale en partners geïnvesteerde installaties blijven gedurende 20 jaar 

eigendom van de installerende partner Beauvent. 

Het CBS besloot dd.  26 juni 2019 over de vaststelling van een lijst van gebouwen waarvoor 

vanwege partner Beauvent een gedetailleerd voorstel van plaatsing zonnepanelen kon worden 

opgemaakt. Deze lijst werd overgemaakt voor opvolging. De lijst met bijhorende detailfiches is in 

bijlage weergegeven.  

Intussen berekende Beauvent voor 7 gebouwen uit deze lijst de investeringsprijs met name: 

nog 2019 te plaatsen: 

1-GBS De Wonderwijzer : vermogen 60.15 kWp : investering: € 50.000 

2 GBS Barthel : vermogen  75.02 kWp : investering: € 61.500,00   

3 Woonzorgcentrum Andante : vermogen : 250.17 kWp : investering: € 171.000   

voor uitvoering begin 2020: 

4-SABK Menen : vermogen 17.98 kWp : investering: € 13.000,00  

5-Sporthal Ter Steenlandt Rekkem : vermogen 13.95 kWp : investering: € 12.500  

6-Indigo Menen : vermogen : 20.15  kWp : investering: € 16.100 

7-Technische Dienst Menen : vermogen : 12,09 kWp : investering : € 11.000 

Het financieel impact voor de gemeentelijke energiebesteding i.c. elektriciteit resulteert bij raming 

voor deze 7 gebouwen  : besparend :  -€ 19.381 jaargemiddeld - totaal voordeel na 20 jaar : € -

387.611 - na 25 jaar : € -746.682 



De investering wordt niet rechtstreeks ondernomen noch financieel gedragen door het 

gemeentebestuur. Jaarlijks zal een exploitatievergoeding per installatie aan de gemeentel(n) 

worden doorgerekend. Het kapitaal wordt gevormd bij burgerparticipatie en aandeel partners. De 

investering gebeurt door de partners. De betaling via de aanrekening in exploitatie waarmee 

zowel de investering (kapitaal) als het dividend van de aandeelhouders benevens diverse kosten 

worden gedekt. 

Vermits deze keuze finaal een investering aan stedelijke gebouwen uitmaakt en met een 

overheidsopdracht aan de basis (toetreding aankoopcentrale Zonkracht o.i.v. intercommunale 

Leiedal) bij omzetting naar financiële middelen op het stadsbudget via exploitatie, dient de keuze 

bij vaststelling van de concreet geplande investeringen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad te 

worden voorgelegd. 

Vermits de installaties die geplaatst worden gedurende de eerste 20 jaar eigendom blijven van de 

installateur is er ter compensatie wederzijds vereist dat voor de betrokken installaties een recht 

van opstal wordt toegekend aan Beauvent. De beslissing daartoe is eveneens door de 

Gemeenteraad te nemen (DLBart.41 2e lid-11° daden van beschikking). Dit opstalrecht kan 

onderhands worden gevestigd, te instrumenteren door het CBS tezamen met de concrete 

gunning van de installatieopdracht per gebouw. 

Aan de Raad wordt gevraagd de concrete lijst van geplande investeringen bij instap in de 

aankoopcentrale en toekenning opstalrecht installaties te willen goedkeuren alsook de instap 

aankoopcentrale met voorwaarden inclusief toekenning recht van opstal,  ter gunningswijze en -

voorwaarden vast te stellen. 

Tussenkomsten 

Schepen Vandenbulcke verduidelijkt dat het om 7 gebouwen gaat en het is nog niet helemaal 

zeker dat ze alle 7 direct in het dossier opgenomen kunnen worden. Er moet ook nog gewacht 

worden op de definitieve cijfers van Beauvent. Raadslid Vandamme is zeker niet tegen het idee 

van zonnepanelen en het is financieel geen slechte zaak, maar ook de middelen van Beauvent zijn 

beperkt. Schepen Vandenbulcke verwijst naar het feit dat nog andere gebouwen in onderzoek 

zijn en in sommige gebouwen moeten de daken nog geïsoleerd worden. In vorige dossiers werd 

op het kapitaal snel ingetekend. Het is een mooi verhaal waarin we als stad kunnen meedoen. 

Raadslid Vandamme weet dat een aantal daken verouderd zijn en hij heeft een sterk 

vermoeden dat er zich op sommige daken asbest bevindt. Op deze daken kan er niets worden 

gemanipuleerd. Dit moet ernstig bekeken worden en hij wenst te weten of er voor die gebouwen 

een asbestinventaris bestaat. Schepen Vandenbulcke meldt dat de firma langs geweest is en de 

firma doet dit op een correcte manier. Raadslid Vandamme overweegt om in te schrijven en 

hij wenst dit toch op voorhand te weten. De Voorzitter wenst toch het raadslid op voorhand 

het woord geven. Raadslid Vandamme gaat verder en vermeldt dat een aantal gebouwen nog 

niet geïsoleerd zijn. Isoleren is goed voor het milieu en is ook economisch goed. Schepen 

Vandenbulcke meldt dat de stad bezig is met de isolatie en voor Barthel in Rekkem werd een 

budget voor het isoleren voorzien. Het zit zo dat we zonnepanelen op gebouwen zullen leggen, 

als het dak het toelaat. Raadslid Mingels vergelijkt de zonnepanelen met de kers op de taart en 

eerst moet een gebouw in orde gezet worden. Hij is blij met dit initiatief en als er goede dingen 

worden gedaan, dan is dit voor hem een goed voorstel. Raadslid Vandendriessche zal mee 

participeren en veel steden laten hun burgers mee participeren. Hij wenst het stadsbestuur 

proficiat. Schepen Vandenbulcke besluit dat de infosessie plaatsvindt op donderdag 14 

november 2019 om 19.00 uur in Allegro en daar zal men direct kunnen intekenen.     

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 : De Raad neemt kennis van de voorwaarden en stelt tezamen met deze voorwaarden 

de toetreding voor de stad Menen tot de aankoopcentrale Zonkracht-Leiedal vast,  met als 

concrete opdracht de levering en plaatsing van zonnepanelen op stedelijke gebouwen. 

Artikel 2 : De Raad keurt de voorgestelde lijst van te realiseren installaties met de geraamde 

investeringswaarde per installatie goed. 



Artikel 3 : De Raad geeft akkoord voor de toekenning van een recht van opstal m.b.t. de te 

plaatsen installaties op betreffende stedelijke gebouwen goed en dit voor de termijn van 20 jaar 

vanaf de installatiedatum voor de betrokken installatie tot het betrokken gebouw. De vestiging 

van dit recht van opstal mag onderhands gebeuren. 

  

 

6. GR/2019/204 | Toetreden raamcontract print-as-a-service (multifunctionals/printers) 

via productcataloog aankoopcentrale stad Kortrijk. Goedkeuren wijze van gunnen en 

gunningsvoorwaarden  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017,  inzonderheid artikels 41, 10° inzake de 

bevoegdheid van de Gemeenteraad inzake vaststellen plaatsingsprocedure en vaststellen van de 

voorwaarden van overheidsopdrachten 

Juridische grond 

De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 

17/06/16, inzonderheid art. 43 (raamovereenkomsten) en art. 47 (gecentraliseerde 

aankoopactiviteiten en aankoopcentrales); 

KB plaatsing 18/04/17 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere 

wijzigingen; 

KB 14/01/13 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten (AUR), 

laatst gewijzigd bij KB 22/06/16; 

De wet van 16/02/17 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet dat het huidige contract van OCMW Menen met Ricoh afloopt op 31/12/19 en dat van stad 

Menen met Canon op 31/07/20 en dat er een nieuw contract dient afgesloten te worden voor het 

huren van multifunctionals en printers. 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen ICT stad Menen en ICT OCMW Menen (GR 

29/09/00), zal stad Menen in dit dossier optreden als trekker. 

Gelet op het feit dat dienst ICT reeds de goedkeuring heeft om te kunnen afnemen van het 

raamcontract Brugge (cfr SC beslissing 3/04/19) waarbij deze percelen gegund werden aan Ricoh, 

maar dat dienst ICT deze voorwaarden wil vergelijken met de voorwaarden van het raamcontract 

van stad Kortrijk, gegund aan Canon, vragen wij de goedkeuring om eveneens de mogelijkheid te 

hebben om te kunnen afnemen van raamcontract stad Kortrijk. 

Gelet op het feit dat stad Kortrijk een raamcontract organiseerde van print-as-a-service via 

productcataloog en dat stad Kortrijk fungeert als aankoopcentrale waarbij stad Menen ook kan 

aansluiten gezien we opgenomen zijn in de lijst van groep Leiedal (cfr mail stad Kortrijk van 

3/09/19 en GR beslissing dd 11/03/19 stad Kortrijk). 

Dit houdt in dat de stad vrijgesteld is om zelf een overheidsopdracht hiervoor te organiseren, zelf 

zijn bestellingen kan plaatsen en kan genieten van dezelfde huurvoorwaarden. 

Gelet dat het nieuwe contract loopt van 1/09/19 t.e.m. 31/08/24 met mogelijkheid tot 1 + 1 jaar 

verlenging en gegund werd bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling met 

Europese Bekendmaking (27/02/19) en Binnenlandse Bekendmaking (26/02/19) 

Gelet op het bestek 2019/1890 van 14/02/19 (bijlage 1), goedgekeurd door Gemeenteraad stad 

Kortrijk van 11/03/19 (bijlage 2) 

Gelet op de gunningsbeslissing stad Kortrijk aan firma Canon (bijlage 3), goedgekeurd door 

Schepencollege stad Kortrijk van 15/07/19. 

Stemming 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van stad Kortrijk op 11/03/19, in kader van toetreding raamcontract print-as-a-

service via productcataloog aankoopcentrale stad Kortrijk 

Artikel 2: Mogelijkheid tot afname van het raamcontract print-as-a-service via productcataloog 

aankoopcentrale stad Kortrijk 

 

7. GR/2019/205 | Reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin. Goedkeuring 

wijziging en hervaststelling.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder doch niet uitsluitend art. 2 en 40-

41 § 3 inzake algemene bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststellen van gemeentelijke 

reglementen 

Juridische grond 

De bepalingen van de Algemene politieverordening, in het bijzonder art 52 e.v. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene 

bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer  

Het Vademecum voor voetgangersvoorzieningen van 2003; 

Het gemeentelijk reglement inzake  gevelbeplanting en plaatsen van bloem(plan)bakken op het 

voetpad, zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 26.11.2007 

Feiten, context en argumentatie 

Het schepencollege wenst de reglementering inzake de gevelbeplanting te herzien en uit te 

breiden, met het oog op de realisatie van meer groen en beplanting in de stad en in de openbare 

ruimte van de stad Menen. 

Een geveltuin en meer groen aan de gevel brengt natuur en kleur in de straat, maakt een straat 

gezelliger, geeft de straat een eigen karakter, neemt stof en andere verontreinigingen op uit de 

stadslucht, werkt isolerend en verkoelend, zorgt voor meer biodiversiteit enz... 

Het voorstel van vernieuwd  reglement kan ingaan per 10 november 2019, ter vervanging van het 

huidig geldend reglement, dat wordt opgeheven. Deze snelle inwerkingtreding laat toe dat nog dit 

jaar beplanting kan gebeuren.  

De aanleg en het onderhoud van deze kleine stukjes groen in de stad gebeurt door de bewoners. 

Bij de keuze van de meest aangewezen beplanting en opstelling kan advies verkregen worden van 

de stedelijke diensten, via het infopunt (GGZ/ Groendienst).  

In het voorstel tot vernieuwd reglement - gevoegd in bijlage - zijn volgende zaken gewijzigd of 

nieuw:  

 de aanvraagprocedure en voorafgaande goedkeuring tot aanleg wordt vereenvoudigd naar 

een loutere voorafgaande meldingsplicht voor geveltuinen 

 na aanleg dient een onbelemmerde doorgang verzekerd te worden over een breedte van 

1 meter (bij voorkeur 1,5 meter) (ipv 1,25 meter voorheen);  

 een infopunt voor advies bij de plantenkeuze en opstelling wordt ingericht bij de 

Groendienst (nieuw) 

Gelet op het tekstvoorstel van vernieuwd reglement , dat ter goedkeuring wordt voorgelegd; 

Gelet op het overleg en besprekingen met betrokken diensten, in het bijzonder de groendienst 

,  dienst Mobiliteit van de stad (Afdeling GGZ), en dienst juridische zaken, en betreffend advies 

omtrent vrijwaren van de toegankelijkheid van het voetpad (advies GGZ/MOB in bijlage). 



Gelet op het  advies van de politiediensten, waarbij verwezen wordt naar het algemeen 

verordenend besluit van 29/4/1997 en het Voetgangersvademecum; 

Er dient gewezen te worden op de bepalingen opgenomen in de algemene politieverordening 

Menen (APV), alsook op de bepalingen vermeld in het Voetgangersvademecum en de Algemene 

Bouwverordening m.b.t. voetgangersverkeer. De Politieverordening Menen biedt mits 

uitdrukkelijke vergunning de mogelijkheid tot een afwijking t.a.v de normaliter gehanteerde norm 

van vrije doorgang van anderhalve meter mits uitdrukkelijke vergunning. Het 

voetgangersvademecum legt als richtnorm op om 1,5 m vrije ruimte te respecteren. De 

eventuele  inperking tot het vrijhouden van 1 meter obstakelvrije doorgang, waarbij 1 meter het 

absolute minimum is dat ten alle tijde dient gerespecteerd te worden voor voetgangersverkeer, 

wordt ongunstig geadviseerd vanuit mobiliteitsstandpunt, en vanuit de aandacht ook voor minder 

mobiele voetgangers, alsook vanuit de aandacht voor de gangbare looplijnen. Het voetpad wordt 

nu reeds al te vaak ingeperkt door diverse obstakels zoals verlichting, afvalbakken, parkeermeters 

enz, dat het niet aangewezen is om een algemene toelating te verlenen op het hele 

grondgebied  om slechts 1 meter obstakelvrije ruimte te moeten garanderen voor de inplanting 

van een geveltuin. Wat betreft de obstakelvrije ruimte en vrije doorgang is dit advies vanwege 

GGZ/MOB aldus ongunstig, en wordt voorgesteld om 1,5 meter vrije doorgang op te leggen, 

waarbij puntvernauwingen kunnen getolereerd worden waar de vrije doorgangsbreedte versmalt 

tot minimum 1,25m, om de toegankelijkheid van het voetpad te waarborgen. 

Gelet op het gunstig advies van de ouderenadviesraad, voormalige toegankelijkheidsraad, 

dd.14.10.2019, waarbij akkoord werd verleend bij het feit dat de resterende breedte van de 

voetpaden nog 1 m zou bedragen (i.p.v. 1m20 of 1m50), rekening houdende met het feit dat een 

scooter 0,90 cm breed is waardoor 1 m voldoende is. Er werd wel opgemerkt dat de 

respectievelijke voetpaden dan geen niveauverschillen mogen vertonen. 

Gelet op de bespreking in het College van burgemeester en schepenen in zitting van 9 oktober 

2019, en de uitdrukkelijke verwijzing naar de richtnorm van 1,5 m op te nemen in het reglement, 

welke bij voorkeur dient worden toegepast, doch waarbij de absolute minimale doorgang van 1 m 

ten alle tijde dient gerespecteerd te blijven; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 09.10.2019; 

Tussenkomsten 

Schepen Roose wenst dit reglement te laten ingaan op 10 november 2019 en dit werd met de 

Ouderenadviesraad gecheckt wat betreft de toegankelijkheid. Raadslid Bogaert vindt dat het 

vorige reglement strenger was en er mocht geen wildgroei zijn en anders moest men nog altijd op 

het voetpad kunnen blijven lopen. Ze is wel pro een groene stad. Waar er vroeger een 

goedkeuring moest komen, kan er nu advies verkregen worden en wordt er ingezet op de 

onderhoudsvriendelijkheid. Ze heeft hier vernomen dat de Ouderenadviesraad dit goedgekeurd 

heeft en de Ouderenadviesraad kon zich nooit in de plaats stellen van de Toegankelijkheidsraad. 

Nu moet er een melding gedaan worden, maar ze vraagt of de uitvoering dan nog wordt 

gecontroleerd. Raadslid Mingels dient hier schepen Roose te bedanken omdat ze hierover aan 

tafel gezeten hebben als meerderheid en oppositie. In dit overleg werd het belang van de stad en 

van de bevolking voorop gesteld. De opmerkingen kan hij wel plaatsen. De vraag naar de breedte 

van 1 meter werd door het raadslid gesteld en die kwam er na de uitnodiging om aan tafel te gaan 

zitten. In heel wat straten kon dit niet met het vroegere reglement, terwijl in bepaalde straten wel 

andere obstakels worden geplaatst. In de verdere besprekingen was er nog geen duidelijkheid 

rond de budgetten die hiervoor ter beschikking gesteld werden. Hij is blij met de uitnodiging en 

het resultaat. Schepen Roose bedankt de raadsleden voor hun steun voor het klimaat en de 

vergroening van de stad. In artikel 5 worden de meldingen geregistreerd en dit zal wel worden 

opgevolgd. De mensen kunnen hun geveltuintje direct uitvoeren en ook de mogelijkheden rond 

de aansprakelijkheden worden opgenomen. Niet alle aanvragen kunnen op voorhand worden 

voorzien, maar bij moeilijkheden kan er opgetreden worden en de richtlijnen en handvaten zijn 

hiervoor aanwezig. Raadslid Bogaert is blij dat dit reglement dat dateert van haar periode als 

schepen, geactualiseerd wordt.                  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



De gemeenteraad keurt volgend reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin goed :  

 

                                                                  Reglement voor de aanleg van een 

straatgeveltuin  

 

Artikel 1         Doel 

De stad Menen wil extra kwaliteitsvol groen in de stad en wil dit stimuleren door de aanleg van 

een straatgeveltuin aan te moedigen 

Artikel 2         Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de  ernaast vermelde betekenis 

Geveltuin of straatgeveltuin : een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens 

(tegen een gevel van een gebouw, een vrijstaande muur, …) inclusief de afboording en 

boordsteen. 

De beheerder : de eigenaar of – op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-

eigenaars akkoord gaat – de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de geveltuin 

aangelegd heeft of heeft laten aanleggen. 

De weg voor voetgangersverkeer : elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt 

wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers. 

Voetpad : Het voetpad (of trottoir) is het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd 

aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers. 

Het heeft tot doel om verplaatsingen te voet op een veilige, comfortabele en eenduidige manier te 

laten verlopen. 

Obstakelvrije doorgang of loopweg : ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen 

zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enz. ) zijn 

voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend 

aan de rand van het straatgeveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelgrens. 

Plantvak : de onverharde zone in de openbare weg waarin de straatgeveltuin komt. 

Artikel 3         Toepassingsgebied 

Het reglement is van toepassing op het hele grondgebied van de stad Menen. 

Artikel 4         Modaliteiten en voorwaarden voor de aanleg van een straatgeveltuin 

 §1. Het is toegelaten een geveltuin aan te leggen mits naleving van volgende voorwaarden: 

a. Er wordt voorafgaand door de beheerder een schriftelijke melding gemaakt van de 

intentie om een geveltuin aan te leggen met opgave van het adres (straatnaam en 

nummer), van de naam van de aanvrager en de geplande begroeiing. De melding gebeurt 

bij info@menen.be  of rechtstreeks via de bevoegde dienst 

Grondgebiedszaken/Groendienst. 

b. Een geveltuin wordt gerealiseerd door het wegnemen van de voetpadtegels die tegen de 

huisgevel liggen. De weggenomen tegels dienen bewaard te worden, zodat bij het 

eventueel verdwijnen van de geveltuin het voetpad in zijn oorspronkelijke staat kan 

worden hersteld. 

c. Het voetpad moet (excl. boordsteen) een onbelemmerde doorgang van minimum 1 meter 

(liefst 1,5 meter) verzekeren over de gehele breedte van de gevel om de toegankelijkheid 

van het voetpad te waarborgen. Deze toegankelijkheid dient tot minstens 2,6 meter 

hoogte gevrijwaard blijven. De maximale breedte van het tuintje mag - met inbegrip van 

de afboording - 30 cm bedragen, gemeten loodrecht op de perceelgrens , en dit over zijn 

gehele lengte . De geleidingselementen steken loodrecht op de perceelgrens gemeten 

maximaal 20 cm uit.  Wenst men een afwijking op deze breedte van 30 cm, dan dient op 

voorhand een goedkeuring aangevraagd te worden van het college van burgemeester en 

schepenen. 
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d. De geveltuin dient minimaal 30 cm verwijderd te blijven van de naburige eigendom, tenzij 

de aanvrager een schriftelijk akkoord met zijn of haar buur/buren kan voorleggen om 

daarvan af te wijken. 

e. Er mogen geen planten gebruikt worden die irritatie veroorzaken of stekels bevatten 

noch planten die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid zoals hoge 

giftigheidsgraad hebben of een verslavende en/of verdovende bestanddelen bevatten. 

Voor advies naar plantenkeuze en type opstellingen kan contact opgenomen te worden met 

de Groendienst. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor uiteindelijk aangewende planten. 

 §2. De geveltuin kan ook worden gerealiseerd onder de vorm van een of meerdere 

bloembakken die op het voetpad worden geplaatst. De bloembakken moeten ten allen 

tijde verwijderd kunnen worden, het gebruikte materiaal mag geen scherpe randen 

vertonen. Bovenstaande punten van paragraaf 1 c, d en e zijn tevens van toepassing indien 

bloembakken gebruikt worden voor de aanleg van de geveltuin. 

 § 3. De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Bij de 

minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient door degene die de 

geveltuin wil aanleggen informatie te worden ingewonnen bij de respectievelijke 

nutsbedrijven. Eventuele schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. 

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, huisnummers, verlichtingspalen 

en pictogrammen moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven zowel bij beheer van 

geveltuinen of bij gebruik van bloembakken. 

 § 4. De beheerder moet de geveltuin/bloembakken en de verharding errond op zodanige 

wijze onderhouden zodat dat deze geen hinder of gevaar opleveren. De planten mogen 

niet buiten de rand van de straatgeveltuin uitspringen. 

Dit beheer gaat over naar de nieuwe eigenaar bij overdracht van eigendom.   

Alle dood of levend materiaal in de geveltuin/bloembak verwerkt, blijft eigendom van de 

beheerder, die er verder ook voor instaat. 

 § 5. De stad kan steeds, mits uitdrukkelijke motivering, een reglementair aangelegde geveltuin 

of geplaatste bloembak op haar openbaar domein weigeren of niet langer toelaten en de 

openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen of laten herstellen. De stad betaalt 

daarvoor geen vergoeding aan de beheerder.  De verwijdering gebeurt zonder kosten voor 

de beheerder. 

 § 6. De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg 

veroorzaakt door de geveltuin/bloembak of de aanleg ervan op kosten van de beheerder, 

volgens de tarieven van het toepasselijke retributiereglement (werken voor derden). 

De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden 

en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.  

Artikel 5         Algemene bepalingen voor geveltuin 

 §1. De beheerder is burgerrechtelijk aansprakelijk voor alle ongevallen die voortspruiten 

uit de aanwezigheid van de geveltuin of bloembak of het niet naleven van het reglement. 

De beheerder zal de door de bevoegde stadsdienst opgelegde herstellingswerken of 

aanpassingswerken onmiddellijk uitvoeren. De beheerder vrijwaart de stad tegen alle 

vorderingen die derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde geveltuin of 

bloembak. 

 §2. De bevoegde stadsdienst of nutsoperator op het openbaar domein is gerechtigd de al 

dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van 

werkzaamheden. Het stadsbestuur betaalt daarvoor geen vergoeding aan de beheerder. 

Het stadsbestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of 

beschadiging veroorzaakt aan de geveltuin of bloembak. 

 §3. Niet-reglementair aangelegde straatgeveltuinen of bloembakken worden op kosten van 

de beheerder uitgebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande 

reglementering zonder dat de Stad Menen tot enige schadevergoeding kan verplicht 

worden. 



Artikel 6         opheffingsbepaling 

Dit reglement heft het voorgaande reglement van inwendig bestuur op inzake geveltuinen dd. 26 

november  2007.  

Artikel 7         Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 10 november 2019.  

Artikel 8         Bekendmaking en publicatie 

Dit reglement wordt conform de bepalingen van artikel 286, 287 en 288 van het  Decreet Lokaal 

Bestuur bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing alsook ingeschreven in het 

gemeentelijk register der bekendmakingen.  

Artikel 9       Bestuurlijk toezicht 

Dit reglement is conform de bepaling van artikel 330 van het  Decreet Lokaal Bestuur 

meldingsplichtig in het kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.  

Artikel 10       Kennisgeving 

Afschrift van dit gemeentelijk reglement, zijnde reglement van inwendig bestuur, wordt ter 

kennisgeving overgemaakt aan 

 de griffie van de provincie West-Vlaanderen, conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet 

(griffie@west-vlaanderen.be) 

 de korpschef van de Lokale Politie Grensleie 

 

8. GR/2019/222 | Aankoop diverse voertuigen wagenpark stad Menen en OCMW 

Menen. Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41, 10° waarbij de Gemeenteraad 

belast is voor goedkeuring van wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden van 

overheidsopdrachten 

Juridische grond 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen; 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed 

te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°. 

Feiten, context en argumentatie 

Diverse voertuigen van het wagenpark stad Menen en OCMW Menen zijn aan vervanging toe. 

Er wordt voorgesteld om gezamenlijk een overheidsopdracht uit te schrijven waarbij stad Menen 

de procedure zal voeren, gelet op de interne samenwerkingsovereenkomst dient hiervoor geen 

apart mandaat gesteld te worden. 

Het betreft de aankoop van volgende voertuigen waarbij stad Menen de procedure zal voeren:  

1) voor gebouwendienst: 2 kleine gesloten bestelwagens 5 m³, in vervanging van Renault Kangoo 

(bj. 2004) en Peugeot Partner (bj. 2002)te vervangen: te vervangen 

2) voor klusjesdienst thuiszorg OCMW: kleine gesloten bestelwagen 3 m³, in vervanging van 

Renault Kangoo (bj. 2002) 

3) voor technische dienst OCMW: gesloten bestelwagen 10 m³, in vervanging van Renault Master 
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4) voor CC De Steiger: bestelwagen lichte vracht met laadbak en laadklep CC De Steiger, in 

vervanging van Fiat Ducato (bj. 2006) 

5) voor groenonderhoud begraafplaatsen: chassis-enkele cabine open laadbak 3-kants kipper 

groenonderhoud begraafplaatsen, in vervanging van Renault Master (bj. 2001)  

In het kader van deze opdracht werd een bestek 2019/828/SV-6/11 (zie bijlage) opgemaakt.  

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 130.578,51 excl. BTW - 158.000,00 

incl. BTW 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking (< 144.000,00 excl. BTW), onder te verdelen in 5 percelen 

Lijst van aan te schrijven leveranciers (zie bijlage): Delbar, Rekkem; Vanhulle, Menen; Devos-

Capoen, Menen; AGS, Menen; Lernou, Menen; Claus, Geluveld; Maenhout, Ardooie; Leplae, 

Wervik; Diesel Bernard, Wevelgem; Vandecasteele, Wevelgem; Claeys, Wervik; Group 

Ghistelinck, Menen; Addax, Deerlijk; Matcars, 

Kuurne.                                                                                                        

                                                                                                       

  

Tussenkomsten 

Raadslid Vandamme wenst te vernemen of met deze voertuigen voldaan wordt aan de lage 

emissienormen van kracht vanaf 2 januari 2020 en dit gelet op de huidige levensduur van de 

voertuigen waarvan het oudste dateert van 2006. Hij merkt ook op dat de verstrenging van de 

emissienormen loopt tot in 2028. Het is ook niet vreemd dat bij de aankoop van voertuigen ook 

gekeken wordt in de richting van deelvoertuigen. In het OCMW werd hier al positief op 

gereageerd en hij zou willen dat de voertuigen van de stad ook deelvoertuigen zouden worden. 

Raadslid Mingels valt het op dat er op milieuvriendelijkheid wordt ingezet, maar naar de 

voorwaarden toe is de stad niet streng. Hij had meer strengheid verwacht. Vroeger had hij reeds 

geduwd in de richting van autodelen en vanuit het OCMW was er hierop toen een antwoord 

gekomen. Hij vraagt zich af of de stad echt klimaatvriendelijker wil worden. Schepen Roose 

wijst er op dat in het bestek nieuwigheden opgenomen zijn in verband met de 

milieuvriendelijkheid die ook een gewicht krijgen in de evaluatie waarbij per type een eco-score 

aangeduid moet worden. De stad is bij de eersten die dit opnemen en de uitsluitingsgronden 

worden in de technische bepalingen opgenomen. Niet alle aanbieders hoeven zich te beperken tot 

1 type en de leveranciers kunnen voorstellen doen die rekening houden met die evolutie. Er 

wordt meer waarde toegekend aan de milieuvriendelijke wagens. Voor de deelvoertuigen verwijst 

de schepen naar de beleidsnota. Er zijn gesprekken gaande om dit in te voeren, maar nu nog is dit 

te vroeg om dit te zeggen. Die dossiers zijn in voorbereiding en en zullen in de 

verkeerscommissie gesprekken gevoerd worden rond de mobipunten. Raadslid Vandamme 

begrijpt dat er auto's uitgesloten zullen kunnen worden omdat ze niet aan de norm van 2020 

zullen voldoen. Hij vindt dat deze norm meer mee zou moeten evolueren. Schepen Roose 

verwijst naar lot 5 waar een goede afweging wordt gemaakt waarbij de voertuigen tegen elkaar 

zullen kunnen scoren inzake milieuvriendelijkheid. Raadslid Mingels weet dat Menen niet bij de 

eersten is die dergelijke zaken aanpakken. Hij merkt wel een gebrek aan ambitie op. Die rekening 

wordt niet gemaakt dat deze voertuigen nog een tijdje zullen meegaan. Eigenlijk moeten we 

streven naar de grootste mate van milieuvriendelijkheid en als lokale overheid is de stad Menen 

geen voorbeeld. Deze aankopen zijn noodzakelijk, maar moeten passen in een totaalvisie en hij 

vindt dat er niet op dergelijke manier moet worden aangemodderd.                    

   

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, Oceân Vanderhispallie, Eddy 

Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 10 

onthoudingen (Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Vincent Dumortier, Lisa 

Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Sylvianne Scherpereel, Karolien Poot) 



Besluit 

Enig artikel: 

Goedkeuren bestek 2019/828/SV-6/11 en wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) en gunningsvoorwaarden. 

 

9. GR/2019/223 | Aanstelling studiebureau voor opmaak stedelijk mobiliteitsplan 

inclusief bijhorend participatietraject. Opdracht van diensten. Vaststelling van de 

wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur  artikel 41 2e lid-10° : de Gemeenteraad. 

Juridische grond 

Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019 B.S.12 juni 2019 in werking 

getreden op 22 juni 2019. 

Decreet Lokaal Bestuur art. 41 2e lid-10°; 

Overheidsopdrachtenwet 2016 17 juni 2016 inzonderheid artikel 35,36 ; 

KB Plaatsing 18 april 2017 ; 

KB Uitvoering 14 januari 2013 iuncto 22 juni 2017 ; 

Rechtsbeschermingswet 2013 iuncto 22 juni 2017; 

Besluit van de Burgemeester inzake delegatie handtekeningsbevoegdheid (art. 280 DLB).; 

Feiten, context en argumentatie 

Het Decreet betreffende de basisbereikbaarheid voorziet voor de Gemeentebesturen in de 

opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. 

Het bestaande mobiliteitsplan daterend van begin vorig decennium bij aanpassing overgang naar 2e 

decennium wat vraagt om een totale vernieuwing. 

Het CBS wenst op korte termijn de opmaak van dit plan voor onze stad te starten. Daartoe dient 

een gespecialiseerd bureau te worden ingeschakeld. Hierbij wordt bestek met 

gunningsvoorwaarden en -wijze voor deze opdracht van diensten voorgesteld. 

Er wordt geopteerd voor een vergelijking naar prijs/kwaliteit bij puntenquotering. De opdracht 

wordt geraamd op € 75.000 BTW inclusief. Als gunningswijze wordt de openbare procedure met 

meerdere criteria ter vergelijking prijs/kwaliteit voorgesteld. Gezien de geraamde waarde zijn 

gunningswijze en -voorwaarden vooraf door de Gemeenteraad vast te stellen zoals ter kennis 

gegeven in het bijgevoegd ontwerp van bestek. 

Van het bureau wordt verlangd dat de opmaak van het plan gebeurt bij het volgen van 3 trajecten 

: 1- Menen (exclusief Barakken) 2-Barakken 3-Rekkem en Lauwe. 

Aan de Raad wordt gevraagd de openbare procedure als gunningswijze vast te stellen evenals de 

bijgevoegde gunningsvoorwaarden. 

Tussenkomsten 

Raadslid Maxy vindt dit agendapunt niet alleen niet onbelangrijk, maar er moet de link gelegd 

worden met de Leiewerken. In mei 2019 was er een verkeerscommissie en ze vindt het een 

gemiste kans dat dit niet op de verkeerscommissie behandeld werd. In de gemeenteraden van de 

vorige legislatuur werd ook dit door de fractie van de schepen aangehaald. Ze vraagt ook hoe het 

zit met de lopende bevraging in de Moorselestraat waarop nog geen antwoord gekomen is. 

Participatie en creativiteit is voor de schepen een must. Ze heeft geen andere voorwaarden 

gelezen en wat zijn de actoren die hierbij betrokken zullen worden. Hoeveel ruimte is er voorzien 

voor de opmaak van dergelijk plan? Er worden ondertussen verschillende initiatieven genomen 

zoals de fietsstraat in Lauwe en er zouden er nog volgen. Ondertussen worden een paar 

verkeerssituaties aangepakt, maar dit zijn maar losse initiatieven. Zal dit mobiliteitsplan nog passen 



als er losse initiatieven worden genomen? Er is ook sprake van een regionaal mobiliteitsplan en ze 

vraagt of dit mobiliteitsplan hierin dan zal passen. Schepen Roose wenst met dit bestek aan de 

slag te gaan in de verkeerscommissie en de verkeerscommissie zal hier zeker bij betrokken 

worden. Wat nu voorligt is een technisch document waarna het echte werk nog moet starten. Er 

is op 3 december 2019 een verkeerscommissie voorzien waarvoor nog een uitnodiging volgt. Als 

er wordt vermeld dat het om losse initiatieven gaat, dan is de fietsstraat in Lauwe er wel één die 

inspeelt op de vragen en de noden die er zijn. Het klopt dat deze vraagstukken mee moeten 

worden opgenomen in het geheel. Team 8930 zoekt graag oplossingen en test die ook uit en 

schuift niet de zaken voor zich uit. Uit de bredere participatie worden de ideeën van de burgers 

opgevraagd en worden die ook opgelijst. Er is heel wat werk aan de winkel en het klopt dat het 

lokaal plan gekoppeld wordt aan het regionaal plan. Deze linken zullen samen met de 

verkeerscommissie gemaakt worden. De Vervoerregio zit nog in de startfase en het is duidelijk 

dat er heel wat uitdagingen voor ons liggen. Raadslid Mingels weet ook wel dat in een 

gemeenteraad heel wat vragen zouden kunnen worden beantwoord en hij sluit zich aan bij de 

vraagstelling van raadslid Maxy. Het werd tijd om met de verkeerscommissie aan de slag te gaan. 

Ook toen hij nog in kartel zat, heeft hij steeds gevraagd naar de verkeerscommissie. Dit 

agendapunt is een goede zaak zowel voor Menen als voor Lauwe zonder Rekkem te vergeten. Het 

verkeer vanuit Lauwe en Rekkem hangt aan elkaar vast en hij kijkt uit naar de verkeerscommissie 

van 3 december 2019 en dit is hier reeds een deel van het antwoord op zijn mondelinge vraag. 

Schepen Roose benadrukt dat participatie belangrijk is en komt ook aan bod in het bestek. Er 

moet niet over gepraat worden, maar het moet ook worden gedaan. Raadslid Maxy komt terug 

op haar vraag wat er gebeurt met de burgerbevraging. Ze vraagt in hoeverre de problematiek van 

de Moorselestraat meegenomen wordt. Ze weet ook wel dat participatie belangrijk is, maar ze 

ziet dat dit geen voorwaarde is in het bestek. Ze vraagt of dit nog verder wordt gespecificeerd. 

Schepen Roose merkt op dat de stad opdrachtgever is en dat de stad wel gebruik kan maken 

van de expertise van dit bureau. Dossiers rond mobiliteit zijn heel gevoelig en een goed plan heeft 

een draagvlak nodig. Hier en daar zal er een oplijsting gebeuren van wat we kunnen doen op de 

beste locaties. Hij zou het dossier van de Moorselestraat moeten opvragen om de laatste stand 

van zaken te kunnen geven. Eerst is er participatie nodig om daarna te kunnen 

beslissen.                     

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1:  Het dossier met bestek voor de opdracht tot opmaak van een gemeentelijk 

mobiliteitsplan wordt aanvaard bij vaststelling van de gunningsvoorwaarden. 

Artikel 2 : De opdracht wordt indicatief geraamd op € 75.000 inclusief BTW. 

Artikel 3:  Als gunningswijze wordt de openbare procedure bij toepassing van meerdere criteria 

prijs/kwaliteit, vastgesteld. 

Artikel 4 : De opdracht wordt nationaal gepubliceerd. 

 

10. GR/2019/218 | afschaffing buurtweg 12 - Kortewaagstraat. Definitieve vaststelling.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad is bevoegd voor de zaak van de wegen. 

Juridische grond 

VCRO 

Decreet houdende de gemeentewegen 

Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, laatst gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 

Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 

organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen 

Feiten, context en argumentatie 



Ter hoogte van het bedrijventerrein Menen Oost, langsheen de huidige Krommebeekstraat, is 

Chemin 12 (Kortewagenstraat) nog aanwezig als buurtweg, ingeschreven in de Atlas der 

Buurtwegen.  

Ter plaatse is deze buurtweg niet meer fysiek aanwezig. Deze weg is opgenomen in het 

aanliggende perceel langs de nieuw aangelegde weg.  

Gezien de buurtweg niet meer fysiek aanwezig is en er een alternatief is door de aanwezigheid van 

de Krommebeekstraat, wordt voorgesteld om de buurtweg Chemin 12 af te schaffen.  

Het bedrijventerrein Menen-Oost is gelegen in het goedgekeurde PRUP Afbakening kleinstedelijk 

gebied Menen (goedgekeurd 19 maart 2013; gepubliceerd BS 4 april 2013); en hierbinnen het 

deelRUP 1: ‘kantorenzone Menen-Oost’. Het deelgebied Menen-Oost handelt over de zone 

waarin de beschreven Chemin 12 is gelegen. De inrichting van het terrein zoals beschreven in het 

PRUP is conform uitgevoerd.  

Binnen dit RUP werd een grens vastgelegd waarbinnen een kantorenzone kan worden ontwikkeld. 

Door de aanwezigheid van de buurtweg, is het zonder de afschaffing ervan niet mogelijk om deze 

zone te gaan ontwikkelen. Hierdoor vraagt het stadsbestuur van Menen de afschaffing van Chemin 

12 aan, tussen de grenzen van de Bruggestraat en N32.  

De afschaffing zelf is te motiveren door het reeds aanwezige wegennetwerk in de omgeving. De 

gebruikers van de wegen hebben in de zeer dichte omgeving de mogelijkheid om zich via 

bestaande en goed uitgeruste weginfrastructuur te verplaatsen.  

In de dichte omgeving is reeds een goed uitgewerkt wegennetwerk aanwezig.  

  

De Gemeenteraad heeft in zitting dd. 4/09/2019 beslist tot het voorlopig vaststellen van de 

afschaffing van Buurtweg 12. Tussen 10 september en 10 oktober 2019 vond een openbaar 

onderzoek plaats conform de bepalingen van het Decreet houdende de gemeentewegen. 

In het kader van dit openbaar onderzoek werden geen opmerkingen en/of bezwaren ontvangen. 

  

Zowel de deputatie als het departement hebben geen advies geformuleerd, waardoor aan deze 

bepaling voorbij kan gegaan worden.  

  

De gemeenteraad dient zich binnen de 60 dagen na het aflopen van het openbaar onderzoek 

definitief uit te spreken omtrent de afschaffing van de buurtweg. Dit dossier met inbegrip van de 

resultaten van het openbaar onderzoek dient verwezen te worden naar GR van 6 november 

2019.  

  

Na beslissing van de gemeenteraad dient een aanplakking van 30 dagen ter plaatse, op de website 

van de stad en aan het onthaal uitgehangen te worden. Na deze periode van 30 dagen waarbinnen 

administratief beroep kan ingesteld worden, dient de beslissing gepubliceerd te worden in het 

Belgisch Staatsblad. 14 dagen na publicatie kan de afschaffing als definitief beschouwd worden. 

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels refereert dat dit reeds in de gemeenteraad van september 2019 besproken 

werd en herinnert aan de opmerkingen die toen besproken werden. Dit gebied heeft voldoende 

wegen en er is de verbinding tussen de Voskenstraat en de carpoolparking en er is een klein 

stukje dat niet aangegeven is. Deze situatie is gevaarlijk zowel in de zomer als in de winter. 

Raadslid Bogaert stelt dat een stuk van het fietspad niet gesignaleerd wordt. Ze is wel akkoord 

dat een trage weg wordt afgeschaft die niet meer zichtbaar is. Schepen Roose heeft de 

bezorgdheden genoteerd en hiermee kan hij dan aan de slag gaan.         

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1:  



De gemeenteraad neemt akte van de resultaten van het openbaar onderzoek. 

  

Artikel 2: 

De gemeenteraad neemt de definitieve beslissing tot het afschaffen van Buurtweg 12 tussen de 

Bruggestraat en de N32. 

  

Artikel 3: 

Deze beslissing wordt bekend gemaakt via een aanplakking van 30 dagen ter plaatse, op de 

website van de Stad Menen en aan het onthaal van het stadhuis. Na deze periode wordt de 

beslissing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  

 

11. GR/2019/227 | Verkaveling OMV_2019086474 : Hogeweg - Diksmuidestraat. 

Kennisname resultaten openbaar onderzoek. Goedkeuring zaak der wegen.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en 40 : de Gemeenteraad 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning 25 april 2014 artikel 15 en 31,1e lid  en Besluit 

Vlaamse Regering  27 november 2015 art. 47 zaak der wegen : de Gemeenteraad 

Juridische grond 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Feiten, context en argumentatie 

  

  

  

1. Stedenbouwkundige basisgegevens 
De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan Afbakening kleinstedelijk gebied Menen (MB 19/03/2013). 

De percelen van deze aanvraag maken geen deel uit van een deelplan binnen dit PRUP. 

De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium (Provincieraad 25/06/2015). De 

aanvraag heeft geen betrekking op een vakantiewoning.  

De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan Keizer Karelstraat (Deputatie 04/10/2012). De voor de aanvraag relevante 

voorschriften luiden als volgt:  

Algemene bepalingen 

Bebouwing 

De vergunningverlenende overheid kan steeds gemotiveerd bijkomende randvoorwaarden opleggen bij de 

toekenning van een stedenbouwkundige vergunning in functie van de goede ruimtelijke ordening. De 

overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende 

beginselen: Het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van de 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, 

de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische 

aspecten en het bodemreliëf, op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, 

in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen inzake duurzame ruimtelijke ordening. (…) 



11.3 Specifieke voorschriften m.b.t. de categorie “wonen”, subcategorie “woongebied” 

11.3.1 Artikel 01: zone voor wonen in nabijheid van de kern van Menen  

A. Bestemmingsvoorschrift 

12. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel en horeca, 

dienstverlening, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten, openbare nutsvoorzieningen en 

gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele voorzieningen, kleinschalige recreatieve voorzieningen, 

kantoren en kleinschalige ambachtelijke bedrijven.  

De bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 

verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Toelichting en interpretatie 

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, garagestraat, … 

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene en verharde) en voor 

aan het wonen verwante voorzieningen. 

Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, groenvoorziening, … 

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, parken, … 

Socioculturele voorzieningen: cultureel centrum, gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, 

volkstuintjes, ... 

Kleinschalige recreatieve voorzieningen: speelpleinen, … 

Handel: winkels, grootschalige kleinhandel met uitzondering van groothandel, ... 

B. Inrichtingsvoorschrift 

13. Enkel bebouwing in een gesloten bebouwingspatroon zijn toegelaten tenzij de huidige bebouwing een 

andere bebouwingswijze verantwoordt. Er mogen geen onafgewerkte situaties worden bestendigd of 

gecreëerd. Het inrichten van meergezinswoningen is niet toegestaan. 

Toelichting en interpretatie 

Dergelijke onafgewerkte situaties kunnen onder andere blijvende blinde wachtgevels zijn. 

14. Volgend gabariet is van toepassing tenzij een uitzondering werd aangeduid op het grafisch plan:  

De maximale kroonlijsthoogte aan de gevel bedraagt 6m. Voor hoekpercelen en/of percelen waar voor- en 

achterkant palen aan het openbaar domein, geldt de maximale kroonlijsthoogte van 6m voor alle gevels 

die aansluiten aan of frontaal zichtbaar zijn van op het openbaar domein. De maximale dakhelling 

bedraagt 50°. Voor deze woongebouwen geldt een maximaal aantal bouwlagen van 3.  

De bouwdiepte moet gekozen worden in functie van het garanderen van voldoende lichtinval, bezonning 

en privacy voor de nabijgelegen bebouwing.  

Een afwijking van de kroonlijsthoogte kan toegestaan worden tot 50 cm. Dit kan enkel in functie van een 

harmonieuze overgang met de aanpalende panden.  

Indien aan beide aanpalende zijden van een bouwproject of gebouw eenzelfde nokrichting voorkomt, die 

zichtbaar is van op het openbaar domein, moet de dakconstructie van de nieuwbouw of de herbouw 

dezelfde nokrichting aanhouden.  

Toelichting en interpretatie 

Het toegelaten gabariet creëert een maximale bebouwingsenveloppe. 

• voorbouwlijn: hoogte maximaal 6 m; 

• nok: hoogte maximaal 12 m. 

Elke vorm van nieuwe bebouwing moet gebeuren binnen dit gabariet. Binnen deze enveloppe is de 

schikking van de bouwvolumes vrij te bepalen. Voorbeelden:  

15. Bij nieuwe bebouwing moet in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden aangetoond 

dat rekening wordt gehouden met de gewenste ruimtelijke structuur en de omringende bebouwing.  



16. Het gebied heeft een gemiddelde woningendichtheid van minstens 25 woningen per hectare. 

17. Overdruk cultuurhistorisch waardevol gebouw 

Het cultuurhistorisch waardevol gebouw, op het grafisch plan aangeduid met een zwarte asterisk, kan 

naast onderhouds- en instandhoudingswerken verbouwd en uitgebreid worden met respect voor de 

cultuurhistorische waarde van het gebouw. Vormgeving en materiaalkeuze zijn esthetisch verantwoord en 

in harmonie met de bestaande waardevolle elementen. Alle kenmerken waaraan het gebouw zijn 

cultuurhistorische waarde te danken heeft, moeten behouden blijven.  

De aanvraag maakt geen deel uit van de historische stadskern van Menen en ligt bijgevolg niet in 

een vastgestelde archeologische zone.  

De aanvraag is niet gelegen binnen de perimeter van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 

noch binnen de perimeter van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch in een 

goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.  

Het gemeentelijk rooilijnplan nr. 3 Hogeweg (KB 15.06.1954) is van toepassing.  

Volgende verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag: 

-       Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997). 

-       Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater (05/07/2013). 

-       Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening – algemeen bouwreglement 

(11/12/2008).  

De aanvraag is volgens het zoneringsplan gelegen in een centraal gebied. In deze zone is er 

een afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. 

In dit gebied dient het afvalwater verplicht aangesloten op de afvalwaterriool. De scheiding van het 

hemelwater en het afvalwater is verplicht.  

  

2. Historiek 
Stedenbouwkundige vergunningen: 

 voorafgaande relevante stedenbouwkundige vergunning : 

B/DBA2017/159 : slopen van loods  - Aanvrager VEHO - beslissing schepencollege 2018-04-16 : 

Vergunning 

Milieuvergunningen: 

 Er zijn geen voorgaande vergunningen of aktenames voor deze locatie gekend. 

Omgevingsvergunningen: 

 Er zijn geen voorgaande vergunningen of aktenames voor deze locatie gekend. 

  

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 
Beschrijving van de plaats  

Het perceel waarop deze aanvraag betrekking heeft is gelegen tussen de Hogeweg en de 

Diksmuidestraat (gemeentewegen) en maakt deel uit van de voormalige GB-site met bijhorende 

parking, op ongeveer 1 kilometer ten westen van het centrum van Menen. Het straatbeeld langs 

de Hogeweg wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een aaneengesloten bebouwing. De 

Diksmuidestraat maakt deel uit van de Nieuwe Tuinwijk met sociale woningen. 

Het huidige terrein omvat geen bebouwing meer.  

Beschrijving van de aangevraagde verkaveling en stedenbouwkundige handelingen 

De aanvraag betreft een nieuwe invulling van een open plek in een bestaande woonomgeving 

tussen de Hogeweg en de Diksmuidestraat, bestemd voor wonen. 



De verkavelingsaanvraag omvat 8 loten voor woningen in halfopen en gesloten 

bebouwingspatroon en 11 loten voor garages, de bijhorende wegenis en groenaanleg. 

Het RUP Keizer Karel is van toepassing en vormt de basis voor deze aanvraag. 

De noodzakelijke voorzieningen zoals winkels, een school, openbaar vervoer…bevinden zich in de 

nabijheid van het project. 

In uitvoering van een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning werd de bebouwing reeds 

gesloopt; de verharding van de parking werd daarbij niet opgenomen en wordt in deze aanvraag 

voorzien om op te breken. Het sloopopvolgingsplan m.b.t. het geheel van op te breken 

infrastructuur is bij de aanvraag gevoegd.  

De huidige aanvraag betreft een eerste fase in een mogelijks toekomstige ontwikkeling. Bij de 

aanvraag is een voorstel tot verdere uitbreiding weergegeven met nog 9 woningen. 

Deze aanvraag behandelt enkel de eerste fase, want zolang de aanpalende eigendom(men) niet 

verworven is (zijn), kan het project niet uitgebreid worden. 

De totale oppervlakte van de te verkavelen grond bedraagt 5.176 m³ wat voor 8 woningen een 

dichtheid betekent van circa 16 woningen per hectare. De toekomstige verkaveling zal met 6.300 

m³ een dichtheid hebben van circa 27 woningen per hectare.  

De huidige aanvraag voorziet in 8 loten voor half open en gesloten bebouwing. De loten voor 

halfopen bebouwing hebben de mogelijkheid tot aanbouwen van een carport, teruggetrokken 

ingeplant, zodat een oprit als bijkomende parkeerplaats kan dienen; de loten voor gesloten 

bebouwing hebben een parkeerplaats in een afzonderlijke garage binnen een gegroepeerd 

garagecomplex. 

De woningen dienen op 2m van de rooilijn ingeplant om een kleine voortuin te kunnen aanleggen. 

De bouwzone heeft een diepte van 12m en aansluitende rest een tuinzone van 10m, die west 

georiënteerd is. 

De woningen worden aaneengeschakeld in twee groepen van vier woningen, verbonden door een 

tussenliggende carport.  

De verkaveling wordt ingericht als een woonerf, enkel bereikbaar voor de wagen via de Hogeweg 

en doorwaadbaar voor fietsers en voetgangers tot de Diksmuidestraat. De doorgang naar de 

Diksmuidestraat wordt ingericht als trage verbinding voor fietsers en voetgangers langs een 

openbare groenzone. 

De voorziene wegenis met bezoekersparkings zal openbaar domein worden.  

Voor de verhardingen van de openbare ruimte binnen de verkaveling en woningen zal het 

regenwater maximaal infiltreren en gebufferd worden in een open waterbuffer. De ontwerper 

voorziet infiltratiestraatkolken die aangesloten worden op de infiltratiezone rond de bomen. De 

openbare parkeerplaatsen worden voorzien in waterpasserende klinkers. 

Iedere woning dient verplicht te voorzien in een hemelwaterput en te voldoen aan de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening hemelwater. Alle verhardingen op privaat domein dienen te 

gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen met brede voeg. Waterdichte vlakken 

zijn enkel toegelaten  voor terrassen mits ze afwateren in de tuin en er onmiddellijke bezinking 

mogelijk is.  

De doorgang naar de Diksmuidestraat wordt ingericht als een trage verbinding voor fietsers en 

voetgangers omringd in een groene aanleg. De inrichting geeft aandacht aan het voorzien van het 

herstel van de biodiversiteit door aanleg van bloemrijke graslanden en een esthetische en in kleur 

variërende afsluiting. 

Tussen de publieke parkeervakken zijn bomen ontworpen.  

Huidige aanvraag voorziet een mogelijke toekomstige uitbreiding. Aan de oostzijde zijn de huidige 

loodsen nog niet in eigendom en nog in gebruik. De aansluitende zone binnen de eigendom van de 

verkavelaar wordt daarom als zone met nabestemming wonen aangegeven en wordt in afwachting 

als groenzone ingericht, maar blijft privaat en wordt daarom afgesloten.  

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  



  

4. Adviezen 
Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan Provinciale Dienst Waterlopen (onbevaarbaar 2de cat.). 

Op  25/09/2019 werd meegedeeld dat er geen advies zal uitgebracht worden, gezien de 

waterbeheerder in deze aanvraag de Vlaamse Waterweg is. 

Op 26/09/2019 werd advies gevraagd aan De Vlaamse Waterweg. 

Dit advies werd op heden nog niet ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan Proximus. 

Op  13/08/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan Telenet. 

Op  11/09/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan Fluvius. 

Op  12/09/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan de Watergroep. 

Op  2/09/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan Fluvia. 

Op  09/09/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit en Openbare Werken (stad). 

Op  13/09/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op  12/08/2019 werd advies gevraagd aan de Groendienst (stad). 

Op  1/10/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op 12/08/2019 werd advies gevraagd aan MIROM. 

Op 24/09/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen  

De aanvraag werd op 11/09/2019 voor advies voorgelegd aan de GECORO. 

Het advies is gunstig  met eenparigheid van stemmen : 16/16  

  

5. Informatievergadering en Openbaar onderzoek / raadpleging aanpalende eigenaar 
  

Er werd geen informatievergadering georganiseerd. 

De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure. 

Dit houdt in dat er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden. 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond 

plaats van 20 augustus 2019 tot en met 18 september 2019. Naar aanleiding van het openbaar 

onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. 

  

Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van de resultaten van dit openbaar 

onderzoek. 

 

 

6. Gemeenteraad 
Zaak van de wegen 



Artikel 31. Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de 

omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 

wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 

Nader detail : 

Verwijzing naar het verkavelingsplan in dossier gevoegd : 

De verkaveling wordt ingericht als een woonerf, enkel bereikbaar voor de wagen via de Hogeweg 

en doorwaadbaar voor fietsers en voetgangers tot de Diksmuidestraat. De doorgang naar de 

Diksmuidestraat wordt ingericht als trage verbinding voor fietsers en voetgangers langs een 

openbare groenzone. 

De voorziene wegenis met bezoekersparkings zal openbaar domein worden.  

Voor de verhardingen van de openbare ruimte binnen de verkaveling en woningen zal het 

regenwater maximaal infiltreren en gebufferd worden in een open waterbuffer. De ontwerper 

voorziet infiltratiestraatkolken die aangesloten worden op de infiltratiezone rond de bomen. De 

openbare parkeerplaatsen worden voorzien in waterpasserende klinkers. 

Iedere woning dient verplicht te voorzien in een hemelwaterput en te voldoen aan de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening hemelwater. Alle verhardingen op privaat domein dienen te 

gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen met brede voeg. Waterdichte vlakken 

zijn enkel toegelaten  voor terrassen mits ze afwateren in de tuin en er onmiddellijke bezinking 

mogelijk is.  

De doorgang naar de Diksmuidestraat wordt ingericht als een trage verbinding voor fietsers en 

voetgangers omringd in een groene aanleg. De inrichting geeft aandacht aan het voorzien van het 

herstel van de biodiversiteit door aanleg van bloemrijke graslanden en een esthetische en in kleur 

variërende afsluiting. 

Tussen de publieke parkeervakken zijn bomen ontworpen.  

Huidige aanvraag voorziet een mogelijke toekomstige uitbreiding. Aan de oostzijde zijn de huidige 

loodsen nog niet in eigendom en nog in gebruik. De aansluitende zone binnen de eigendom van de 

verkavelaar wordt daarom als zone met nabestemming wonen aangegeven en wordt in afwachting 

als groenzone ingericht, maar blijft privaat en wordt daarom afgesloten.  

  

De Raad wordt gevraagd de zaak der wegen volgens de voorgestelde invulling te 

willen goedkeuren. 

Tussenkomsten 

Raadslid Vandamme vindt het goed dat op die site een project komt. Via de 

vertegenwoordiger van zijn fractie in de Gecoro heeft hij reeds zijn bezorgdheden geuit. Zijn 

vraag is dat ook het tweede deel proper aangelegd zou worden. Raadslid Mingels ziet dit als 

een mooi project en dit verdient alle kansen en dit is een mooie inbreiding. Wat gebeurt er met 

de doorsteken die een meerwaarde zijn voor de fietsers. Schepen Syssauw meldt dat dit het 

voorstel was van de verkavelaar en dat de tweede fase nog niet aan de orde is. De invulling van de 

graszone zal zo maximaal mogelijke aandacht besteden aan de biodiversiteit en het bloemrijk 

grasland. Er wordt dus aandacht besteed aan de groeninrichting. Raadslid Bogaert vraagt 

aandacht voor de afscheiding tussen de tuinen van de buren als men rechts kijkt vanuit de 

Hogeweg. Schepen Syssauw deelt mee dat dit aspecten zijn, die meegenomen zullen worden als 

de omgevingsvergunning wordt ingediend.      

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 : De Raad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek bij de vaststelling 

dat geen bezwaar werd ingediend. 

  



Artikel 2 : De Raad heeft de zaak der wegen overwogen en keurt deze goed. 

 

12. GR/2019/228 | Stadsbudget 2019: tweede budgetwijziging 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.  

In de gemeenteraad van 26 juni 2019 werd de eerste budgetwijziging 2019 vastgesteld. 

De tweede budgetwijziging voorziet in een groot aantal verschuivingen tussen kredieten en een 

aantal verhogingen en verlagingen.  

Het investeringsbudget laten we zo goed mogelijk aansluiten op de nog te realiseren projecten, de 

andere worden doorgeschoven naar het volgende meerjarenplan. Meer informatie vindt u 

hierover in de motivering van de wijzigingen. 

De 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 deze budgetwijziging. 

Tussenkomsten 

Schepen Syssauw licht kort deze tweede budgetwijziging toe. Ze vermeldt dat een bedrag van 

120.000 € voor de brandweer omslagkosten en een bedrag van 47.000 € planschade naar het 

meerjarenplan 2020-2025 doorgeschoven zullen worden. Voor Mirom wordt extra 23.000 € 

uitgetrokken, voor ICT gaat het om een bedrag van 52.000 € en voor de Steiger is dit een bedrag 

van 27.500 € wegens niet toegekende subsidies. Voor het investeringsbudget wordt rekening 

gehouden met een aantal zaken die niet uitgevoerd zullen worden. Raadslid Coppens wenst 

over deze budgetwijziging een aantal informatieve vragen te stellen. Hij gaat ervan uit dat deze 

budgetwijziging geen politiek budget omvat, tenzij de schepen hem zou verrassen met een 

antwoord. Hij wenst meer duiding te verkrijgen in de volgorde van het document. Hij is verrast 

en wenst extra uitleg over de niet toegestane subsidies. Hij merkt ook een extra budget voor 

MIROM terwijl in de eerste budgetwijziging er reeds een verhoging werd goedgekeurd en dit 

binnen een technisch budget. Waarom wordt er nu pas rekening gehouden met een definitief 

cijfer en dit cijfer kon toen wel rechtgezet worden met de eerste budgetwijziging. Hij ziet de 

personeelsuitgaven wel dalen en dat zal wel cijfermatig zo zijn. Er wordt steeds iets meer begroot 

en hij weet ook wel dat een aantal vervangingen niet doorgegaan zijn. Hij wenst te weten waarom 

deze niet doorgegaan zijn. Wat betreft de investeringen zal hij wel iets meer weten want op 3 of 4 

december 2019 valt de postduif met het meerjarenplan. Hij dringt er op aan dat die investeringen 

die niet uitgevoerd worden, opgenomen zouden worden in het meerjarenplan. Hij wenst ook te 

weten welke investeringen er onder voorbehoud zijn en opgenomen zullen worden in het 

toekomstig meerjarenplan. Hij wenst ook te weten waar er verstaan wordt onder verkoop van 

het patrimonium. Er zijn ook een beperkt aantal verhogingen, waaronder de doorgeefleningen wat 



een ouderwetse techniek is. Er worden ook kredieten voorzien voor de verwervingen voor een 

specifiek bos. Waar gaat dit over? In afwachting van de antwoorden, zal hij zien hoe hij zal 

repliceren. Schepen Syssauw antwoordt dat de verhoging van de subsidie voor Salto te maken 

heeft met een subsidie van 5.000 € die Vlaanderen niet toegekend heeft en ook werd een toelage 

voorzien voor Amenra en Menen Muurt. Schepen Vanryckegem gaat verder in op deze 

specifieke vraag. Normaliter zou Vlaanderen een volledige subsidie uitbetaald hebben, maar er 

werd maar 75% uitbetaald. Op 27 februari 2019 had het schepencollege al beslist om te bufferen, 

mocht een subsidie niet uitbetaald worden. Voor Amenra gaat het om een bedrag van 12.700 € 

en waarbij Frankrijk ook een stuk niet heeft betaald. Voor Menen Muurt werd een extra budget 

van 7.500 € voorzien. Raadslid Coppens vindt dat CC De Steiger dit beter voorbereid kon 

hebben. Schepen Syssauw vervolgt dat de toelage aan MIROM gebaseerd was op het cijfer van 

verleden jaar, zijnde 750.000 €. Pas na de eerste budgetwijziging werd het definitief cijfer van 

MIROM ontvangen waaruit bleek dat de bijdrage van Menen ontoereikend was. Nadat de 

afrekening van MIROM ontvangen werd, werd er overleg gepleegd over de reserves waarbij dit 

een systematische vermindering voor de gemeenten betekende. Er moeten zich geen reserves 

bevinden in de intercommunales. Ze moeten enkel over de nodige fondsen beschikken. Het 

bedrag van de personeelsuitgaven dat minder is, komt door de boni bij het niet vervangen van 

zieke personeelsleden en door een aantal aanwervingen dat nog niet ingevuld is geraakt. Er zijn 2 

vacatures op hoog niveau waarbij er geen kandidaten waren. Het gaat over een deskundige 

patrimonium en een afdelingshoofd stadsontwikkeling. Als er een overschot is van 300.000 €, dan 

is dit goed gebudgetteeerd. Bij de verkoop van patrimonium gaat het over de verkoop van de 

Zuidstraat en de verkoop van de grond aan het politiegebouw. Deze zaken zullen in een volgend 

meerjarenplan opgenomen worden. Voor het bos zou het gaan om de grond aan het 

Barakkenpark dat hier eerder ter stemming gelegd werd. Raadslid Coppens wenst in het 

algemeen te antwoorden. Voor de werking van de Steiger is het in het verleden al gebeurd dat ze 

bij de stad aankloppen en de moederbegroting bevragen als ze geen extra middelen hebben. Voor 

die 2 subsidies die ze mislopen, kunnen ze dus nergens elders te rade gaan. Hij vindt dat het niet 

verkrijgen van subsidies geen precedent mag worden. Hij kan het wel volgen voor MIROM dat ze 

geen financiële potjes moeten aanleggen en dat de reserves naar de stad gaan. Het budget daar 

wordt voor 1 jaar opgemaakt. Het moet een extra aandachtspunt worden dat als iedereen roept, 

dat de stad dan niet anders kan doen dan financiën te gaan halen. Wat betreft de investeringen 

hoopt hij dat alles opgenomen kan worden. Als hij hoort dat de Zuidstraat effectief verkocht zal 

worden en dit wordt bevestigd door de schepen van financiën, dan voelt hij dat hier ruis op zal 

zitten richting sp.a. Schepen Vanryckegem deelt de bezorgdheid rond het budget van de 

Steiger. Uit de moederbegroting kan niet alles gecoverd worden. Ze vindt ook dat de Steiger als 

satelliet leeg getrokken werd en dan kan er niet geprogrammeerd worden als men niet de 

garantie heeft dat er niet betaald zal kunnen worden. Als alles al uit de Steiger werd gehaald, dan 

moet de moederbegroting wel tussenkomen. Raadslid Coppens wenst enkel te wijzen op het 

gevaar mocht dit een automatisme worden. Gaan programmeren zonder dat er reserves zijn en 

als subsidies wegvallen, dan gaan denken dat een ander dit zal oplossen, gaat niet. Heel 

uitzonderlijk kan hij daarmee akkoord gaan als het is voor de uitstraling van de stad, maar hij 

vraagt wel dat dit geen precedent wordt. Raadslid Mingels heeft naar het debat geluisterd. Het 

is hem opgevallen dat men spreekt over een niet politiek budget. Volgens hem gaat het hier wel 

om geld, dat de keuzes die gemaakt zijn, ondersteunt. Bij de verkoop van patrimonium geven een 

4-tal woorden aan dat er wel politieke keuzes gemaakt worden en daar zit dan blijkbaar de 

verkoop van de Zuidstraat tussen. Enkele van deze zaken worden meegegeven, maar dit is een 

niet-limitatieve lijst. Hij is dus niet akkoord met deze lijst van investeringen.                   

Stemming 

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 

Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Vincent Dumortier, Kasper 

Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 

Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 

Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Philippe 

Mingels, Karolien Poot) 

Besluit 

Artikel 1: Het gemeenteraad stelt de tweede budgetwijziging 2019 van de stad Menen vast. 



 

13. GR/2019/219 | Contantbelasting op de afgifte van afvalzakken.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 

 

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 

 

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (Materialendecreet) en latere wijzigingen; 

 

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en 

wijzigingen; 

 

De Vlaamse Regering heeft op 16 september 2016 het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk 

afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd; 

 

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding 

van de bekendmakingsplicht; 

 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019; 

 

De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 

 

De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

 

Motivering 

In de gemeenteraad van 25/11/2013 werd het reglement contantbelasting op de afgifte van 

restafvalzakken goedgekeurd voor de periode 2013-2018. 

  

De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 

  

De afvalintercommunale Mirom Menen staat in voor de ophaling en verwerking van het 

huishoudelijk afval in Menen, Wervik en Wevelgem. 

  



Het afval dient te worden opgeborgen in gestandaardiseerde zakken, geldend als 'reglementaire 

zak' geleverd door de Intercommunale Mirom. 

  

Er wordt gestreefd om de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de 

nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen, in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.  

  

Op voorstel van de opdrachthoudende vereniging Mirom Menen, op voorstel van de Raad van 

Bestuur van 3 oktober 2019, om de prijs van de afvalzak te verhogen vanaf 1 januari 2020. 

   

Vanaf 1 januari 2020 hebben beide intercommunales (Mirom Menen /Mirom Roeselare) een eigen 

restafvalzak. 

  

Rekening houdend met de effectieve kostprijs voor ophaling en verwerking van restafval en de 

kosten voor de productie, inzameling, transport en verwerking die sterk gestegen zijn, zijn wij 

genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren. 

  

Daarom is het noodzakelijk een aantal overgangsmaatregelen te voorzien zodat restafvalzakken, 

die reeds in het bezit zijn van de inwoners, ook na de tariefverhoging van 1 januari 2020 verder 

kunnen gebruikt worden door het gebruik van stickers. 

  

Tijdens de periode van de overgangsmaatregel, voor een beperkte tijd tot 31 december 2021, 

zullen twee types restafvalzakken gebruikt kunnen worden. 

  

De verkoop van nieuwe restafvalzakken kan doorgaan vanaf 1 december 2019, waar de plaatsing 

als reglementaire zak pas verplicht is vanaf 1 januari 2020. 

   

Het toegelicht voorstel van beslissing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van heden om het 

vaststellen van de vorm van de recipiënten voor de inzameling van huishoudelijk en daarmee 

gelijkgesteld afval te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. 

  

Omwille door de uitbreiding van de sorteerregels van de blauwe zak waardoor alle plastic 

verpakkingen niet langer in het restafval thuishoren, zijn de restafvalzakken kleiner geworden. 

  

De kosten van inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.  

  

De invoering van een gedifferentieerde contantbelasting laat de gemeente toe om het principe “de 

vervuiler betaalt” toe te passen, er wordt prioriteit verleend aan afvalvoorkoming, slechts in 

tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd.  

  

De contantbelasting omvat de variabele, directe kosten op afgifte van restafvalzakken verbonden 

aan de ophaling van het restafval, alsook van PMD.  

  

  

Tussenkomsten 



Schepen Roose verduidelijkt de stijging van de prijs van de restafvalzakken die er gekomen is op 

voorstel van MIROM. De prijs zal dus verhogen vanaf 1 januari 2020 en MIROM Menen en 

MIROM Roeselare zullen elk hun eigen zakken hebben. De verhoging wordt ook verklaard door 

de stijging van de transportkosten. Er is een procedure van overgang voorzien met stickers. De 

restafvalzakken zullen iets kleiner worden, zo'n 10 liter per zak omdat men er ook van uitgaat dat 

er meer in de PMD+zak gestoken kan worden. Dit is een duidelijk punt in de afvalvoorkoming. 

Ook wordt er voor de stoma-patiënten een gratis rol kleine restafvalzakken ter beschikking 

gesteld. Raadslid Roose is er zich van bewust dat de prijzen stijgen en na de goedkeuring in de 3 

gemeenteraden zal een communicatie vertrekken zodat de mensen dit weten. De prijs van 1,6 € is 

zorgvuldig overdacht en er werd ook rekening gehouden met PMD+, wat een nieuw verhaal is. 

Hij bedankt ook de leden van de raad van bestuur van MIROM voor hun positieve inzet. Raadslid 

Mingels weet dat de contantbelasting geplaatst kan worden onder het principe van de vervuiler 

betaalt en dit is een goed principe. Hij komt echter terug op het feit dat een groot deel van het 

restafval, geen restafval is en daar niet thuishoort en MIROM draagt hierin verantwoordelijkheid. 

Er kan daar iets aan gedaan worden. Hij heeft niets tegen het gegeven op zich, maar er kan nog 

iets gedaan worden aan de fractie die er niet in thuishoort. Raadslid Vandendriessche zal deze 

verhoging niet goedkeuren omdat dit een pestbelasting is die de gepensioneerden, de zieken en de 

gehandicapten zal treffen. Het gaat om een verhoging van 1,3 tot 1,6 € en omgerekend in franken 

is dit een aanzienlijk bedrag. Er zal ook meer gesluikstort worden, ook in de beken en dit maakt 

hem angstig. Raadslid Ugille vindt dat er eerlijkheidshalve moet bij vermeld worden dat niet 

alleen de zakken duurder zullen worden, maar ook kleiner. Hij ziet dat stomapatiënten een gratis 

rol zullen rollen, maar wat met de mensen met incontinentie en wat met jonge gezinnen met 

pampers? Hij merkt ook dat er met stickers gewerkt zal worden en dat de nieuwe zakken pas 

vanaf 16 december 2019 ter beschikking zullen zijn. Het probleem zal de overgangsperiode zijn. 

De communicatie zal pas kunnen gebeuren na de gemeenteraad van Wervik en de mensen zullen 

dan in de eindejaarsfeesten zitten. Hij pleit ervoor om de overgangsperiode te verlengen. Als de 

oude zakken na 2 weken niet meer zullen worden meegenomen, dan is dit voor hem te kort. Hij 

zal zelf nog stickers moeten gaan halen voor gepensioneerden. Hoe zal men er wijs uit geraken op 

plaatsen waar er veel zakken tegelijk staan. Hij zal zich onthouden en het zou billijker zijn om een 

overgangsperiode van 3 maanden te voorzien. Die afvalcoach zal dag en nacht mogen werken. Hij 

nodigt iedereen uit om eens in de derde week van januari 2020 rond te gaan. Een aparte 

communicatie naar de handelaars zou ook moeten kunnen. Schepen Roose stelt dat in de 

toekomst de aanpak van de hoogte van het restafvalcijfers van belang zal zijn. Er zitten ook nog 

andere componenten in en die zullen ook terugkomen in het ondernemingsplan van MIROM. Hij 

is niet akkoord dat de aanpassing van de prijzen van de restafvalzakken een pestbelasting zou zijn. 

Er wordt een armoedetoets gedaan en op jaarbasis komt dit uit op een meerprijs van 10 € per 

jaar als men rekent aan 2 zakken per 3 weken. Nieuw is ook dat er op zoveel mogelijk plaatsen er 

zak per zak gekocht zal kunnen worden. Ook in de steunprincipes wordt rekening gehouden met 

de gebruikers van het Toemaatje. Het is duidelijk dat we oog hebben voor de doelgroepen. Rond 

het tarief zal er dus veel worden gecommuniceerd en de uitdaging is groot. Het gebruik van de 

sticker is de best gekende methode. Er zal nog extra communicatie in lijn gezet worden zodat alle 

inwoners op de hoogte zijn. Hetzelfde zal ook in Wevelgem en Wervik gebeuren. Het is een 

gezamenlijke opdracht om die communicatie waar te maken. De overgang wordt best zo zacht 

mogelijk gehouden zonder veel effecten. De uitdaging is groot, maar we  gaan die niet uit de weg. 

Raadslid Vandendriessche moet erom lachen dat de zakken stuk per stuk gekocht zullen 

kunnen worden. Het doet hem denken aan de tijd dat zijn grootouders liter per liter olie konden 

kopen en een zak van 10 kilo kolen konden kopen. We zijn terug naar de oude tijd aan het gaan 

toen de mensen geen geld hadden. Raadslid Roose weet dat inzake het buitenzetten van de 

zakken een zekere tolerantieperiode gehanteerd zal worden en zelf heeft hij daar weinig ervaring 

mee. De drie gemeenten hebben samen beslist dat MIROM een uitgebreide communicatie zal 

voeren. MIROM heeft nu ook een communicatieverantwoordelijke met de expliciete opdracht 

zich hierop toe te spitsen. Wat betreft de prijzen zit MIROM aan de lage kant als we de prijzen 

van de andere intercommunales vergelijken. Raadslid Ugille blijft met vragen zitten rond de 

termijn van 2 weken. Zelfs met een communicatieverantwoordelijke en een afvalcoach vraagt hij 

zich af hoe dit zal worden gerealiseerd voor de 3 gemeenten. Hoe zullen die mensen dat doen en 

deze periode is te kort. Hij blijft met vragen zitten hoe dit zal worden geregeld op plaatsen waar 

er meerdere zakken staan. Hij weet bijvoorbeeld dat de afvalcoach aan het werk is in de 

Wilgenlaan. Hij pleit er nogmaals voor om de periode te verlengen tot 3 maanden. Schepen 

Roose vindt dat de goede sorteerregels door iedereen gekend moeten zijn. Het is niet mogelijk 



om al onze inwoners persoonlijk aan te spreken. Het zal niet lukken om dit te doen met 2 

personeelsleden in 2 weken. Het is dezelfde situatie als 6 jaar geleden en we zullen er de nodige 

aandacht aan besteden om dit zo snel mogelijk mee te hebben. Raadslid Roose meldt dat de 

communicatie start juist na de gemeenteraad van Wervik. Er zal dus vanaf 20 november 2019 

gecommuniceerd worden. Raadslid Mingels wijst erop dat we met meer partners zitten en die 

kunnen we ook aanspreken. Als het gaat over de Wilgenlaan gaat het niet om de prijsverhoging 

maar over het buitenzetten van de zakken. Hij kijkt hiervoor naar !mpuls. Zij worden best ook 

aangesproken en we zullen hen hierin moeten meenemen. Hij wenst dit uit te breiden naar de 

partners en zeker naar de huisvestingsmaatschappij. Er moet met elke partner aan tafel gezeten 

worden, zodat ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen.  

Stemming 

Met 18 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, Stan Roose, Oceân Vanderhispallie, Alex 

Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 3 stemmen tegen (Dorianne De 

Wiest, Eddy Vandendriessche, Mattias Eeckhout), 10 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent 

Coppens, Berenice Bogaert, Vincent Dumortier, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 

Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel) 

Besluit 

 De gemeenteraad stelt het reglement "Contantbelasting op de afgifte van afvalzakken" vast.  

ARTIKEL 1 

Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt er een contantbelasting geheven 

op de afgifte van restafvalzakken voor de ingezamelde fracties van huishoudelijke en vergelijkbare 

bedrijfsmatige oorsprong en afvalzakken voor PMD, welke door huis-aan-huis-inzameling worden 

opgehaald.  De vorm wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.  

  

  

ARTIKEL 2  

Het bedrag van deze contantbelasting wordt vastgesteld op:  

 voor een grote restafvalzak: € 1,60 per zak hetzij € 16,00 voor een rol van 10 grote 

restafvalzakken voor huishoudelijke afvalstoffen;  

  

 voor een kleine restafvalzak: € 0,80 per zak hetzij € 8,00 voor een rol van 10 kleine 

restafvalzakken voor huishoudelijke afvalstoffen;  

  

o voor een sticker die vanaf 1 januari 2020 dient aangebracht op de vroegere witte 

restafvalzakken die werden aangekocht tegen de prijs zoals vastgesteld in het 

retributiereglement op de afgifte van restafvalzakken, goedgekeurd in zitting van 

de gemeenteraad van 25 november 2013: € 0,30 per sticker waarvan:  

- € 0,30 dient aangebracht op een grote witte restafvalzak;  

- € 0,15 dient aangebracht op een kleine witte restafvalzak.  

  

 de contantbelasting voor de PMD-zakken, verplicht te gebruiken voor de selectieve 

ophaling van plastieken flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, wordt 

vastgesteld op € 0,15 per zak, hetzij € 3,00 voor een rol van 20 zakken.  

  

 de contantbelasting voor de PMD-zakken (scholen en verenigingen) bedraagt € 0,15 per 

zak, hetzij € 1,5 voor een rol van 10 zakken. 

  



 de natuurlijke personen die leven met een chronische stoma kunnen jaarlijks van de stad 

Menen één rol kleine restafvalzakken per jaar bekomen. Om recht te hebben op deze 

gratis huisvuilzakken moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden: 

o gedomicilieerd zijn in Menen; 

o niet verblijven in een rust- en verzorgingstehuis; 

o het voorleggen van een recent ondertekend en gedateerd medisch attest door 

een geneesheer die bevestigt dat de aanvrager de vereiste medische pathologie, 

namelijk chronische stoma, aanwezig is. 

  

  

  

  

ARTIKEL 3  

De belasting is verschuldigd door elke natuurlijke of rechtspersoon, die om de aflevering verzoekt 

van restafvalzakken en/of PMD-zakken die verplicht gebruikt zullen worden vanaf 1 januari 2020.  

  

  

ARTIKEL 4 

De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de 

contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente en door Mirom 

vastgestelde plaatsen.  

  

  

ARTIKEL 5 

De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet 

kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.  

  

  

ARTIKEL 6 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 

ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn 

van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 

het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

  

  

ARTIKEL 7 

Als overgangsmaatregel geldt dat voor beperkte tijd, van 1 januari 2020 en eindigend op 31 

december 2021, het gebruik van oude witte restafvalzakken met sticker is toegelaten. De verkoop 

van stickers wordt beperkend vastgelegd van 1 december 2019 en eindigend op 31 december 

2020 en zijn enkel verkrijgbaar in de gemeentehuizen, via de recyclageparken en aan het onthaal 

Mirom Menen. 

  

Vanaf 1 januari 2022 is het gebruik van oude witte restafvalzakken met sticker niet meer mogelijk.  

  



Vanaf 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2024 kunnen stickers of volle rollen oude 

restafvalzakken (MIROM zakken) aan het onthaal van Mirom Menen worden binnengebracht. De 

stickers kunnen terugbetaald worden, de oude zakken omgewisseld voor nieuwe zakken mits het 

betalen van een opleg. Enkel witte oude Mirom restafvalzakken kunnen omgeruild worden. Er is 

geen teruggave in geld mogelijk.   

  

Vanaf 1 januari 2025 kunnen er geen stickers meer terugbetaald worden en oude witte 

restafvalzakken omgewisseld worden.  

  

Vanaf 1 december 2019 zullen de nieuwe restafvalzakken verkocht worden. Er kunnen ook 

restafvalzakken per stuk gekocht worden op de recyclageparken, het onthaal van Mirom Menen 

en aan het onthaal in het stadsbestuur Menen.  

  

Er zijn eveneens nieuwe PMD zakken in Mirom Menen als in Mirom Roeselare. Door de beperkte 

financiële impact wordt hiervoor geen uitwisseling voorzien tussen de beide intercommunales. De 

oude PMD zakken kunnen verder gebruikt worden zonder sticker. De zakken worden steeds 

meegenomen ongeacht of dit zakken zijn van Mirom Menen of van Mirom Roeselare.   

  

  

ARTIKEL 8 

Tot 31 december 2020 zullen zowel Mirom Menen als Mirom Roeselare de zakken aanvaarden 

van inwoners uit eigen regio die zakken aangekocht hebben van de andere regio. Mirom Roeselare 

en Mirom Menen zullen deze aanvaarden tegen werkelijke waarde door hetzij deze terug te 

betalen hetzij zakken te geven van de eigen regio en het verschil te vergoeden. De burger kan 

hiervoor terecht aan het onthaal van Mirom Menen. Mirom Menen en Mirom Roeselare zullen 

periodiek de ingezamelde zakken uitwisselen en het waardeverschil vereffenen.  

  

  

ARTIKEL 9 

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 

overeenkomstig artikel 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

  

  

ARTIKEL 10 

Afschrift van dit besluit wordt voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht bezorgd aan de 

toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, 

alsook  aan MIROM Menen, Industrielaan 30 te 8930 Menen. 

  

 

14. GR/2019/225 | Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de 

recyclageparken.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 

 



Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen;  

  

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (Materialendecreet) en latere wijzigingen;  

  

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;  

  

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en 

wijzigingen; 

  

De Vlaamse Regering heeft op 16 september 2016 het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk 

afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd;  

  

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding 

van de bekendmakingsplicht;  

  

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019; 

 

De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 

 

De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 17/12/2018 werd de retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen 

naar de recyclageparken goedgekeurd voor het aanslagjaar 2019.  

  

De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  

  

Er bestaat een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de volgende afvalstoffen: 

drukwerkafval, afgedankte batterijen en accu’s, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), gebruikte dierlijke en plantaardige 

vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong, afgewerkte olie, afgedankte voertuigen, afgedankte 

fotovoltaïsche zonnepanelen….  

  

Bij de invulling van de aanvaardingsplichten wordt gestreefd naar een internalisering van de 

afvalkost.  

  

Er bestaat een terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval dat minstens papier en karton, 

hol glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval) selectief 

moeten worden ingezameld.  

  



Papier en karton, hol glas, PMD-afval, bouw- en sloopafval, gebonden asbesthoudend bouw- en 

sloopafval, textiel en lederwaren, oude metalen, tuinafval, houtafval, afgedankte elektrische en 

elektronische apparaten, KGA, grofvuil en andere afvalstoffen worden selectief ingezameld op het 

recyclagepark.  

  

Brandbaar grofvuil wordt ingezameld op het recyclagepark.  

  

Het recyclagepark wordt opengesteld voor zowel huishoudelijke afvalstoffen als voor met 

huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.  

  

De door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen worden in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of 

verwijderd.  

  

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen worden verhaald op de aanbieders via een gedifferentieerd 

retributiereglement.  

  

De invoering van DIFTAR laat de gemeente toe van het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te 

passen, waarbij prioriteit wordt verleend  aan afval voorkoming, slechts in tweede instantie aan 

hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen wordt gestimuleerd.  

  

Mirom Menen staat ook in voor het beheer van de glasbollen, daar er geregeld sluikstort wordt 

aangetroffen, wenst Mirom Menen voor het opruimen en verwerken van deze sluikstort een 

vergoeding.  

  

Er wordt gestreefd om het retributiereglement op het hergebruik, de recyclage, de nuttige 

toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van het Vlaams gewest en het 

werkingsgebied van de opdracht houdende vereniging Mirom Menen zo optimaal mogelijk op 

elkaar af te stemmen.  

  

In de brief van MIROM van 14 oktober 2019 vraagt de raad van bestuur om de lijst met de 

goedgekeurde tarieven te willen voorleggen aan de gemeenteraad.  

  

  

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels heeft 6 jaar geleden al de opmerking gemaakt dat het voorzien van 

asbestafvalzakken geen goed idee was. Er zijn andere technieken om een kleine hoeveelheid te 

vervoeren, zoals het gebruik van krimpfolie. Vermits men toch bezig is met communicatiediensten 

zou het interessant zijn om te wijzen op die technieken die minder risico inhouden. Raadslid 

Roose weet dat de behandeling van asbest een moeilijke materie is. Hij is blij dat MIROM in een 

project van OVAM gestapt is. MIROM kan nu ook asbest ophalen en ook PMD en dit voor een 

kleine prijs. We doen ook ons best om de fracties aan te passen. Raadslid Vandendriessche 

bedankt voor het feit dat de eerste 1000 kg gratis blijft, want hij gedacht daar ook aan gemorreld 

ging worden. Schepen Roose stelt dat de voorzitter van MIROM zich daar ook van bewust is.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de 

recyclageparken" vast. 

ARTIKEL 1  

Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie op aanvoer 

huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken (DIFTAR) vastgesteld als volgt: Dit reglement 

is van toepassing voor volgende categorieën:  

  

 reglementair ingeschreven inwoners uit een gemeente van het werkingsgebied van Mirom 

Menen; 

  

 reglementair ingeschreven vreemdelingen uit een gemeente van het werkingsgebied van 

Mirom Menen; 

  

 derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in de gemeente (vrijstelling in 

functie van saldo van producent); 

  

 nabestaanden overledenen uit een gemeente van het werkingsgebied van Mirom Menen 

(vrijstelling in functie van saldo overledene); 

  

 verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur. 

   

  

ARTIKEL 2  

De toegang tot het recyclagepark gebeurt verplicht door aanmelding met de EID. Nabestaanden 

van overledenen en verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur moeten over een 

badge beschikken die kan verkregen worden bij Mirom Menen.  

  

  

ARTIKEL 3 

 

 Composteren 

  Retributie 

Compostvat* 27,50 €/stuk 

Beluchtingsstok* 2,50 €/stuk 

Deksel compostvat* 6,00 €/stuk 

Bodemplaat compostvat* 5,00 €/stuk 

Schuif compostvat* 4,00 €/stuk 

Lichaam voor compostvat (zonder 

bodemplaat) 

12,50 €/stuk 

Keukenemmer* 4,50 €/stuk 

Compostbak basismodule* 65,00 €/stuk 

Compostbak uitbreidingsmodule* 45,00 €/stuk 

Compostbak wisselstuk: HH100 8,00 €/stuk 



Compostbak wisselstuk: HP100 4,00 €/stuk 

Compostbak wisselstuk: HP120 5,00 €/stuk 

Compostbak wisselstuk: H-

afstandshouder 

1,00 €/stuk 

Compostbak wisselstuk: E120 3,50 €/stuk 

*worden vermeld op de betaalzuil  

  

 Diverse afvalstoffen 

  Retributie 

Toegangsbadge recyclagepark 5,00 €/stuk 

Asbestcementzak 1500 L 1,15 €/zak 

Strooizout (25 kg) 5,00 €/zak 

Levering compostbak (basis- of uitbreidingsformule) of 

compostvat aan huis 

5,00 €/levering 

Opruim - verwerkingskost bij vaststelling sluikstort bij 

glasbollen/recyclagepark - tot en met 0,5 m³** 

50,00 €/vaststelling 

Opruim - verwerkingskost bij vaststelling sluikstort bij 

glasbollen/recyclagepark - van 0,5 m³ tot en met 1 m³** 

100,00 €/vaststelling 

Opruim - verwerkingskost bij vaststelling sluikstort bij 

glasbollen/recyclagepark - meer dan 1 m³** 

150,00 €/vaststelling 

Ophaling aan huis asbestcementzak (1ste zak) - incl. 

beschermingsset 

30,00 €/zak 

Ophaling aan huis asbestcementzak (2de tot 6de zak) 20,00 €/zak 

Ophaling aan huis brandbaar grofvuil (met kraanvrachtwagen) 50,00 €/vracht van 4 m³ 

Ophaling aan huis tuinafval (met kraanvrachtwagen) 50,00 €/vracht van 4 m³ 

** enkel in Menen van toepassing  

  

 Diftar Recyclagepark - particulieren 

 

Groene groep - gratis fracties ongeacht hoeveelheid 

Elektro (AEEA) 

Elektriciteitskabels 

Frituurolie  

Glazen flessen en bokalen (glasbol) 

KGA (Tl-lampen, batterijen, motorolie,…) 

Metaal 

Papier en karton 

PMD (verplicht in PMD zak) 

Textiel 

 



Oranje groep - betalende fracties: te bekijken per gezin en per jaar : 

o eerste 1000 kg gratis 

o 1000 tot 2000 kg à 25 €/ton 

o vanaf 2000 kg tarief volgens afvalsoort  

  Retributie 

Aarde 40,00 €/ton 

Asbestcement 165,00 €/ton 

Personenwagenbanden  110,00 €/ton 

Gips 135,00 €/ton 

Harde plastic 210,00 €/ton 

Hout 105,00 €/ton 

Niet recycleerbaar afval 50,00 €/ton 

Piepschuim 265,00 €/ton 

Piepschuim (1500 L zak) 2,65 €/zak 

Steenpuin 25,00 €/ton 

Tuinafval 50,00 €/ton 

Vlak glas 45,00 €/ton 

 

Rode groep - betalende fractie vanaf de eerste kg 

  Retributie 

Brandbaar grofvuil 

(particulieren) 

200,00 €/ton 

Merk op: vermelde items zijn niet op elk park of elke gemeente van toepassing  

  

  

ARTIKEL 4 

Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep, ten belope van 1.000 

kg/gezin/jaar. Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/gezin/jaar aangebracht 

worden tegen een basistarief van 25,00 €/ton. Eens dit is opgebruikt dienen de aangevoerde 

afvalstoffen betaald te worden aan de tariefprijs. De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het 

gezin zijn de natuurlijke personen die een zelfde referentiepersoon hebben in het rijksregister.  

  

Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen aan de referentiepersoon. 

Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata het resterende jaar (naar boven 

afgerond op twaalfden).  

  

Er geldt eenzelfde vrijstelling per vereniging, mits deze vereniging voldoet aan volgende 

voorwaarden: 

 de vereniging is actief op het grondgebied van Menen; 

 de vereniging heeft uitdrukkelijke toestemming tot vrijstelling gekregen van het college 

van burgemeester en schepenen. De lijst van verenigingen wordt jaarlijks vastgesteld door 

het college van burgemeester en schepenen.  



  

De vrijstelling geldt per vereniging. De leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die 

jaarlijks worden doorgegeven aan het college van burgemeester en Schepenen.  

  

De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het 

volgende jaar.  

  

  

ARTIKEL 5  

Bij elke weegcyclus wordt er een minimum nettogewicht van 5 kg in rekening gebracht. De 

weegcyclus bestaat tenminste uit 2 wegingen: één weging bij aankomst (bruto weging) en één 

weging bij vertrek (tarra weging). In bepaalde gevallen zal er ook één of meerdere tussen 

wegingen moeten uitgevoerd worden. Het verschil in gewicht tussen de eerste weging en de 

volgende weging is het nettogewicht aan afvalstoffen die geregistreerd wordt.  

  

  

ARTIKEL 6  

De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de Belgische wettelijke 

bepalingen, waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist. De weegbrug heeft een 

nauwkeurigheid van 5 kg voor het weegbereik tot 15.000 kg en 10 kg voor het weegbereik van 

15.000 kg tot 30.000 kg.  

  

  

ARTIKEL 7  

Bij het overschrijden van de tweede vrijstelling wordt de aanvoer volledig verrekend aan de volle 

prijs.  

  

  

ARTIKEL 8  

Mirom Menen wordt gemachtigd om de verschuldigde retributie te innen.  

Het bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil. Dit kan met bancontact of met munten 

(vanaf 5 eurocent). De betaalautomaat geeft geen geld terug. Het saldo wordt bijgehouden op 

rekening van de aanvoerder. Bij een volgende betaling wordt het saldo in mindering gebracht.  

  

  

ARTIKEL 9 

In het geval dat de bezoeker in de onmogelijkheid verkeert onmiddellijk te betalen, wordt de 

toegang tot het park ontzegd aan de leden van het gezin van de desbetreffende bezoeker tot na 

ontvangst van de betaling.  

  

Het openstaand saldo dient vereffend te worden aan de betaalzuil binnen de 14 kalenderdagen. Bij 

niet betaling binnen de 14 dagen, volgt er een aanmaning en worden er 10 euro 

administratiekosten aangerekend.  

  

Na 1 maand volgt een tweede aanmaning en worden de administratiekosten verhoogd met 10 

euro. Indien nog niet betaald wordt, start Mirom Menen de administratieve invordering.  

  



Bij overlijden van een referentiepersoon, hebben de nabestaanden recht om tot 180 dagen na het 

overlijden het recyclagepark te gebruiken met overname van de eventuele vrijstellingen en saldo ’s 

van de overleden referentiepersoon.  

  

  

ARTIKEL 10 

Indien door een defect aan de DIFTAR-toestellen de weging of betaling niet kan afgewerkt 

worden, zal in de mate van het mogelijke de schuld worden bijgehouden zodat het bij een volgend 

bezoek kan verrekend worden. Indien de schuld niet kan bepaald worden, worden de betrokken 

bezoekers vrijgesteld van betaling. 

  

  

ARTIKEL 11 

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 

overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

  

  

ARTIKEL 12 

Afschrift van dit besluit wordt voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht bezorgd aan de 

toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, 

alsook  aan MIROM Menen, Industrielaan 30 te 8930 Menen. 

 

15. GR/2019/220 | Kerst in Lauwe op 7 december 2019 - tijdelijke politieverordening 

houdende een verbod van de verkoop van sterke alcoholische dranken en gebruik van 

drinkglazen en glazen drankrecipiënten.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Art. 56 §2, Art. 40 §3 en art. 41 Decreet lokaal bestuur 

Art 119 en art. 135 § 2 1° en 7° van de Nieuwe Gemeentewet  

Juridische grond 

De wet dd. 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank; 

De Algemene Politieverordening (APV), goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 juni 2012 en 

latere wijzigingen; houdende vaststelling van administratieve sancties; 

Artikelen 286 en 287 en 330 Decreet Lokaal bestuur inzake publicatieplicht en meldingsplicht 

reglementen, en de Omzendbrief KB/ABB 2018/4  van 14 december 2018 in dit verband; 

Feiten, context en argumentatie 

Op 7 december 2019 gaat Kerst in Lauwe door, dit van 16u tot 23u. 

Om reden van openbare orde, rust en veiligheid, is het aangewezen om bijzondere maatregelen te 

treffen t.a.v. de horecazaken op Lauweplaats en omliggende straten. deze activiteit spreek een 

breed publiek aan en trekt jaarlijks veel volk naar Lauwe, waaronder ook veel jongeren.  

Het betreft concreet : 

 het verbieden van het gebruik van drinkglazen of glazen drankrecipiënten aan de 

occasionele drankstandjes en op de  terrassen en stoep van de  omliggende horecazaken 

 het verbieden van de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken met meer dan 22 % 

volume alcohol (zoals : jenevers > 22 %Vol, whisky, gin, rum, cognac….) gedurende de 

Kerstmarkt te verbieden; 

Verkoop van jenevers < 22% Vol, alsook warme alcoholische dranken verbonden aan het 

kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein...). 



Overwegende dat op dergelijk evenement dient vermeden te worden dat overmatig gebruik van 

zuivere sterke dranken (+ 22 %)   in de hand gewerkt wordt; dat misbruik een gevaar kan 

inhouden voor de openbare orde, rust en veiligheid; 

Overwegende dat het overmatig gebruik van alcoholhoudende sterke dranken in eerdere edities 

van de Kerstmarkt Lauwe leidde tot allerlei vormen van overlast en lichte criminaliteit, zoals 

opzettelijke beschadigingen, opzettelijke slagen en verwondingen en nachtlawaai, alsook tot 

agressief gedrag jegens de ordediensten; 

Overwegende dat het daarom wenselijk is het aanbieden en de verkoop van alcoholhoudende 

sterke dranken met meer dan 22 % volume alcohol (zoals jenevers > 22 %Vol ,whisky, gin, rum, 

cognac….) gedurende de Kerstmarkt te verbieden; Verkoop van jenever < 22% Vol, alsook 

warme alcoholische dranken verbonden aan het kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish 

koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein, …); 

Overwegende dat dit specifieke verbod enkel geldt op de aangeduide straten van de Kerstmarkt 

Lauwe, doch niet binnen in de horecazaken zelf. 

Overwegende dat het gebruik van drinkglazen en glazen drankrecipiënten tijdens de Kerstmarkt 

binnen de afgebakende omschrijving van het evenement een gevaar kan inhouden voor de 

openbare orde, rust en veiligheid omwille van de drukke bezettingsgraad op de Lauweplaats 

gedurende de Kerstmarkt; 

Overwegende dat het dan ook, in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid aangewezen 

voorkomt om, tijdens de uren van de Kerstmarkt, aan de occasionele drankstandjes en rond de 

horecazaken van de afgebakende omschrijving van het evenement, het gebruik van drankglazen te 

verbieden; dat het gebruik van glazen recipiënten enkel toegelaten is binnen in de horecazaak (dus 

niet op terrassen en stoep rond de horecazaak) 

Gelet op de bepalingen opgenomen in het algemeen reglement Kerst in Lauwe, vastgesteld in de 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

Tussenkomsten 

Raadslid Poot ziet dat het gebruik van glas verboden is en dit is ook logisch voor de veiligheid. 

Wel zal er nog gebruik gemaakt worden van plastiek bekers en dit is een jammere zaak. Hoe zal 

dit voorkomen worden, want volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn om nog te gebruiken. 

Schepen Roose stelt dat de opdracht aan MIROM werd gegeven om een oplossing aan te bieden 

en gedragen door de 3 gemeenten. Raadslid Poot vraagt of hier reeds wat concreet is. 

Schepen Roose stelt dat er nog geen concrete zaken zijn, maar het zeker zijn dat we hierop nog 

zullen terugkeren.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: op zaterdag 7 december 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur is het verboden om 

alcoholhoudende sterke dranken met meer dan 22 % volume alcohol (zoals jenevers > 22 %Vol, 

whisky, gin, rum, cognac….) gedurende de Kerstmarkt te verkopen of aan te bieden. 

Verkoop van jenevers < 22 %Vol, alsook warme alcoholische dranken verbonden aan het 

kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein, …) 

Het verbod geldt op volgende plaatsen : 

 Op de Lauweplaats 

 In de Larstraat tussen de Lauweplaats en de Hospitaalstraat 

 In de Schoolstraat tussen de Lauweplaats en de Hospitaalstraat 

 In de Lauwbergstraat tussen de Lauweplaats en de Grote Molenstraat 

 In de Wevelgemstraat tussen de Lauweplaats en de Zeno Dewittestraat 

 In de Leiestraat tussen de Lauweplaats en de Zeno Dewittestraat 

 In de Menenstraat tussen de Lauweplaats en de Zwanekouter 



Artikel 2: tijdens Kerst in Lauwe op zaterdag 7 december 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur, is het 

niet toegelaten om gebruik te maken van drinkglazen of glazen drankrecipiënten op de terrassen 

en stoep van de horecazaken en aan de occasionele drankstandjes. 

Het verbod geldt op volgende plaatsen : 

 op de Lauweplaats 

 in de Larstraat tussen de Lauweplaats en de Hospitaalstraat 

 in de Schoolstraat tussen de Lauweplaats en de Hospitaalstraat 

 in de Lauwbergstraat tussen de Lauweplaats en de Grote Molenstraat 

 in de Wevelgemstraat tussen de Lauweplaats en de Zeno Dewittestraat 

 in de Leiestraat tussen de Lauweplaats en de Zeno Dewittestraat 

 in de Menenstraat tussen de Lauweplaats en de Zwanekouter 

Artikel 3: inbreuken tegen bovenvermeld artikelen worden bestraft met een gemeentelijke 

administratieve sanctie (GAS), in het bijzonder een administratieve geldboete van maximaal 250,00 

€. 

Artikel 4: afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Korpschef van de Politiezone PZ 

Grensleie 

Artikel 5: dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 286, 287 en 330 van 

het decreet lokaal bestuur. 

 

16. GR/2019/221 | Kerst in Menen op 20 december 2019 - tijdelijke politieverordening 

houdende een verbod van de verkoop van sterke alcoholische dranken en gebruik van 

drinkglazen en glazen drankrecipiënten.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Art. 56 §2, Art. 40 §3 en art. 41 Decreet lokaal bestuur 

Art 119 en art. 135 § 2 1° en 7° van de Nieuwe Gemeentewet  

Juridische grond 

De wet dd. 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank; 

De Algemene Politieverordening (APV), goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 juni 2012 en 

latere wijzigingen; houdende vaststelling van administratieve sancties; 

Artikelen 286 en 287 en 330 Decreet Lokaal bestuur inzake publicatieplicht en meldingsplicht 

reglementen, en de Omzendbrief KB/ABB 2018/4  van 14 december 2018 in dit verband; 

Feiten, context en argumentatie 

Op 20 december 2019 gaat Kerst in Menen door, dit van 17u30u tot 23u00. 

Om reden van openbare orde, rust en veiligheid, is het aangewezen om bijzondere maatregelen te 

treffen t.a.v. de horecazaken op de Grote Markt. Deze activiteit spreek een breed publiek aan en 

trekt jaarlijks veel volk. 

Het betreft concreet : 

 het verbieden van het gebruik van drinkglazen of glazen drankrecipiënten aan de 

occasionele drankstandjes en op de  terrassen en stoep van de  omliggende horecazaken 

 het verbieden van de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken met meer dan 22 % 

volume alcohol (zoals : jenevers > 22 %Vol, whisky, gin, rum, cognac….) gedurende de 

Kerstmarkt te verbieden; 

Verkoop van jenevers < 22% Vol, alsook warme alcoholische dranken verbonden aan het 

kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein...). 



Overwegende dat op dergelijk evenement dient vermeden te worden dat overmatig gebruik van 

zuivere sterke dranken (+ 22 %)   in de hand gewerkt wordt; dat misbruik een gevaar kan 

inhouden voor de openbare orde, rust en veiligheid; 

Overwegende dat het daarom wenselijk is het aanbieden en de verkoop van alcoholhoudende 

sterke dranken met meer dan 22 % volume alcohol (zoals jenevers > 22 %Vol ,whisky, gin, rum, 

cognac….) gedurende de Kerstmarkt te verbieden; Verkoop van jenever < 22% Vol, alsook 

warme alcoholische dranken verbonden aan het kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish 

koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein, …); 

Overwegende dat dit specifieke verbod enkel geldt op de aangeduide straten van Kerst in Menen, 

doch niet binnen in de horecazaken zelf. 

Overwegende dat het gebruik van drinkglazen en glazen drankrecipiënten tijdens de Kerstmarkt 

binnen de afgebakende omschrijving van het evenement een gevaar kan inhouden voor de 

openbare orde, rust en veiligheid omwille van de drukke bezettingsgraad op de Grote Markt 

gedurende de Kerstmarkt; 

Overwegende dat het dan ook, in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid aangewezen 

voorkomt om, tijdens de uren van de Kerstmarkt, aan de occasionele drankstandjes en rond de 

horecazaken van de afgebakende omschrijving van het evenement, het gebruik van drankglazen te 

verbieden; dat het gebruik van glazen recipiënten enkel toegelaten is binnen in de horecazaak (dus 

niet op terrassen en stoep rond de horecazaak) 

Gelet op de bepalingen opgenomen in het algemeen reglement Kerst in Menen, vastgesteld in de 

gemeenteraad van 23 oktober 2017 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: op vrijdag 20 december 2019 van 17.30 uur tot 23.00 uur is het verboden om 

alcoholhoudende sterke dranken met meer dan 22 % volume alcohol (zoals jenevers > 22 %Vol, 

whisky, gin, rum, cognac….) gedurende de Kerstmarkt te verkopen of aan te bieden. 

Verkoop van jenevers < 22 %Vol, alsook warme alcoholische dranken verbonden aan het 

kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein, …) 

Het verbod geldt op de Grote Markt te Menen.  

Artikel 2: tijdens Kerst in Menen op vrijdag 20 december 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur, is het 

niet toegelaten om gebruik te maken van drinkglazen of glazen drankrecipiënten op de terrassen 

en stoep van de horecazaken en aan de occasionele drankstandjes. 

Het verbod geldt op de Grote Markt te Menen. 

Artikel 3: inbreuken tegen bovenvermeld artikelen worden bestraft met een gemeentelijke 

administratieve sanctie (GAS), in het bijzonder een administratieve geldboete van maximaal 250,00 

€. 

Artikel 4: afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Korpschef van de Politiezone PZ 

Grensleie 

Artikel 5: dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 286, 287 en 330 van 

het decreet lokaal bestuur. 

 

17. GR/2019/055 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring 

overeenkomst Interlokale Vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs Menen – Wervik 

– Wevelgem 'Kunstonderwijs zonder grenzen'.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 



toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur (artikels 388 tot en met 395) 

van 22 december 2017. 

  

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008446.html  

Feiten, context en argumentatie 

Het is raadzaam om naar aanleiding van het vernieuwde decreet Deeltijds Kunstonderwijs de 

bestaande overeenkomsten tussen verschillende steden en gemeenten in kader van dit deeltijds 

kunstonderwijs te vernieuwen. 

Na onderhandelingen met de verschillende gemeenten werd een nieuwe overeenkomst 

opgemaakt. 

Overeenkomst Interlokale vereniging 

Deeltijds Kunstonderwijs Menen – Wervik – Wevelgem 

‘Kunstonderwijs zonder grenzen’ 

Tussen de hierna vermelde lokale overheden, vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is 

overeengekomen een interlokale vereniging op te richten volgens de toepasselijke bepalingen van 

het Decreet over het Lokaal Bestuur (artikels 388 tot en met 395) van 22 december 2017: 

     de stad Menen,  

vertegenwoordigd door Tom Vlaeminck, voorzitter van de gemeenteraad en Eric Algoet, 

algemeen directeur, 

in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van (datum) …………………; 

     de stad Wervik,  

vertegenwoordigd door Marc Kino, voorzitter van de gemeenteraad en Philippe Verraes, 

algemeen directeur, 

in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van (datum) …………………; 

     de gemeente Wevelgem,  

vertegenwoordigd door Jo Libeer, voorzitter van de gemeenteraad en Kurt Parmentier, algemeen 

directeur, 

in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van (datum) …………………; 

 Voormelde partijen hebben de inhoud van deze overeenkomst met statutaire draagkracht 

vastgesteld als volgt: 

  

  

Titel 1: Naam, doel, zetel, beherende gemeente, duur, opzeg, toetreding 

  

Art. 1 Naam 
De interlokale vereniging draagt de naam “Kunstonderwijs zonder grenzen”. 

Art. 2 Doel 
§1. 
De interlokale vereniging ‘Kunstonderwijs zonder grenzen’ heeft als doelstelling om binnen de 

krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de Academie voor Beeld, Muziek en 

Woord Stad Menen met inbegrip van haar vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale 

noden en deze vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de 

deelnemende gemeenten. Hieruit kunnen eventueel gemeentelijke en intergemeentelijke 

activiteiten en projecten voortvloeien. 

§2. 

Alle vestigingsplaatsen maken pedagogisch en administratief deel uit van de Academie voor Beeld, 

Muziek en Woord Stad Menen, met als schoolbestuur het gemeentebestuur van Menen. 



De hoofdvestigingsplaats van de Academie voor Muziek en Woord is gevestigd op het volgende 

adres: Yvonne Serruysstraat 42, 8930 Menen. 

Zij heeft vestigingsplaatsen te Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe, Wevelgem en Moorsele. 

De hoofdvestigingsplaats van de Academie voor Beeld is gevestigd op het volgende adres: 

Bruggestraat 43, 8930 Menen. 

Zij heeft vestigingsplaatsen te Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe en Kruiseke. 

§3. 

Ten opzichte van andere private initiatieven die men concurrentieel zou kunnen noemen ten 

aanzien van het al aanwezige deeltijds kunstonderwijs (DKO) op het eigen grondgebied, engageren 

de deelnemende gemeenten zich duidelijk ten gunste van onderhavig samenwerkingsverband.  

Art. 3 Zetel, beherende gemeente 

§1. 

De stad Menen wordt aangeduid als beherende gemeente. 

§2. 

De zetel van de Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Menen – Wervik – Wevelgem 

wordt gevestigd op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen. 

Art. 4 Duur, opzegmogelijkheid, toetreding 
§1. 

De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, ingaand op 1 september 2019. 

§2. 

Uittreding kan enkel op 1 september mits de uittreding aangetekend wordt meegedeeld aan de 

andere deelnemende gemeenten en aan de voorzitter van het beheerscomité en dit vóór 1 maart 

van het schooljaar voorafgaand aan de datum van uittreding. De mededeling tot uittreding moet 

gebaseerd zijn op een beslissing van de gemeenteraad van de uittredende gemeente. 

De uittredende gemeente heeft geen recht op recuperatie van de ingebrachte financiële middelen. 

§3. 

Een nieuwe gemeente kan enkel op 1 september toetreden. De gemeente dient hiertoe bij de 

voorzitter van het beheerscomité per aangetekend schrijven een aanvraag in en dit vóór 1 maart 

van het schooljaar voorafgaand aan de datum van uittreding. Het beheerscomité formuleert een 

advies over het verzoek tot toetreding en legt de aanvraag ter goedkeuring voor aan de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De toetreding wordt aanvaard indien alle 

deelnemende gemeenten zich akkoord hebben verklaard. Indien een gemeenteraad geen beslissing 

neemt binnen de 90 dagen na voorlegging, wordt de betreffende gemeenteraad verondersteld de 

toetreding te aanvaarden. 

  

  

Titel 2: Beheerscomité – samenstelling en werking 

  

  

Art. 5 Samenstelling 
§ 1. 

Er wordt een beheerscomité opgericht. 

§ 2. 

Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en schepenen 

afgevaardigd, bevoegd voor kunstonderwijs, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat 

ingeval van afwezigheid van het effectief lid. 

De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van een 

bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden het mandaat van hun 



vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de beëindiging van rechtswege van het 

mandaat van de leden van het beheerscomité zodra zij hun betreffende politieke mandaat 

verliezen. De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun 

vervanging is voorzien. In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de 

deelnemende gemeenten in de eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de 

nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 

§3. 

De directeurs van beide academies worden naar het beheerscomité uitgenodigd als deskundige. 

Zij hebben geen stemrecht.  

§4. 

Het beheerscomité kan andere deskundigen uitnodigen op haar vergaderingen. Zij hebben geen 

stemrecht. Hun aanwezigheid wordt in het verslag vermeld. 

  

Art. 6 Werking 
§1. 

Het beheerscomité houdt minstens twee zittingen per kalenderjaar op een gezamenlijk 

afgesproken datum en zo vaak als het belang van de interlokale vereniging het vereist. 

§2. Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin ze de organisatie van haar 

werkzaamheden vastlegt (wijze van samenroepen, wijze van vergaderen, plaats van de 

vergaderingen, wijze van goedkeuring van de verslagen). 

§3. 

De schepen bevoegd voor kunstonderwijs van de beherende gemeente neemt de rol van 

voorzitter van het beheerscomité op. De directeur van de Academie voor Muziek en Woord 

en/of Academie voor Beeld nemen het secretariaat waar en rapporteren aan het beheerscomité. 

§4. 

Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien twee derden van de vertegenwoordigers 

van de deelnemers aanwezig is. Bovendien moet telkens minstens een afgevaardigde van het 

schoolbestuur aanwezig zijn. Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een 

datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later. Op deze tweede 

vergadering is het aanwezigheidsquorum van twee derden niet meer vereist voor de punten die 

voor de tweede maal op de agenda zijn vermeld. In de oproep naar deze nieuwe vergadering 

wordt hierop gewezen. De aanwezigheid van een afgevaardigde van het schoolbestuur blijft 

evenwel van toepassing. 

§5. 

Elke deelnemende gemeente beschikt over één stem in het beheerscomité. Beslissingen worden 

genomen bij consensus. 

§6.  

Van elke vergadering van het beheerscomité wordt een verslag opgemaakt dat wordt gedateerd 

en ondertekend door de voorzitter en mede ondertekend door de directeur. De goedgekeurde 

notulen met alle documenten waaraan de notulen refereren, worden bijgehouden op de zetel van 

de interlokale vereniging. Een afschrift van de notulen wordt bezorgd aan de deelnemende 

academies en de deelnemende gemeentebesturen alwaar ze ter inzage liggen van de 

gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten, onverminderd de 

decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 

  

  

Titel 3: Beheerscomité – bevoegdheden 

  

  



Art. 7 
§1.  

Binnen het beheerscomité wordt overleg gepleegd over de wijze waarop de overeenkomst wordt 

uitgevoerd. 

§2.  

Het beheerscomité formuleert adviezen ten behoeve van het schoolbestuur inzake de organisatie 

van het DKO, een rationele spreiding van het onderwijsaanbod, de aanwending van het 

lestijdenpakket, personeelsbeleid, eventuele retributie, infrastructuur, uitrusting en didactisch 

materiaal en investeringen. 

§3. 

Daarnaast heeft het beheerscomité de volgende taken: 

-       vaststellen van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité 

-       vaststellen van het ontwerp van budget met beleidsplan voor het komende kalenderjaar 

waarin de doelstellingen en activiteiten voor het volgende kalenderjaar zijn opgenomen 

-       vaststellen van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag van de interlokale vereniging 

-       ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeentebesturen 

van enerzijds het ontwerp van budget samen met het beleidsplan en anderzijds de 

ontwerpjaarrekening samen met het jaarverslag 

-       formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van deze algemene overeenkomst. 

Art. 8 
Onverminderd de taken die aan het beheerscomité van de interlokale vereniging zijn toegewezen, 

blijft het schoolbestuur verantwoordelijk voor haar onderwijsinstelling(en) en voor de 

personeelsleden die zij heeft aangesteld. 

  

  

Titel 4: Inbreng van de deelnemers en wijze waarop deze inbreng wordt beheerd 

  

Art. 9 Financiële inbreng 
§1. 

De kosten ten behoeve van de werking van de interlokale vereniging vallen rechtstreeks ten laste 

van de deelnemende gemeenten. Via een detailberekening verrekent de beherende gemeente de 

kosten aan de niet-beherende gemeenten nadat ze de door de Vlaamse gemeenschap toegekende 

werkingsmiddelen in mindering heeft gebracht. Dit gebeurt op basis van de verhouding van het 

aantal regelmatige leerlingen die les volgen op 01/02 van het vorige schooljaar woonachtig op het 

grondgebied van de gemeente ten opzicht van het totaal aantal regelmatige leerlingen op diezelfde 

datum. Voor Wevelgem beperkt dit zich tot de leerlingen die ingeschreven zijn aan de Academie 

voor Muziek en Woord – Stad Menen. 

§2. 

De beherende gemeente neemt de werkingsmiddelen die ze als subsidie ontvangt van het 

ministerie van Onderwijs en Vorming, op als inkomsten in het budget van de interlokale 

vereniging. 

§3. 

De beherende gemeente neemt desgevallend de ontvangen retributies voor het volgen van 

deeltijds kunstonderwijs en voor de huur van muziekinstrumenten op als inkomsten in het budget 

van de interlokale vereniging. 

§4. 

De financiële inbreng wordt binnen de doelstelling van de interlokale vereniging gebruikt voor: 

1. Frankeringskosten 

2. Beheers- en werkingskosten van de informatica 



3. Kosten voor beroepsopleiding personeel 

4. Documentatie en abonnementen 

5. Prestaties van derden o.a. drukwerk 

6. Gebruiks- en verbruiksgoederen nodig voor de opleiding van de leerlingen (aangepast aan 

de opleidingen en de leerplannen) 

7. Auteurs- en naburige rechten, erelonen en vergoedingen voor optredens 

8. Presentiegelden voor externe deskundigen & examenjury’s 

9. Receptie- en representatiekosten 

10. Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik 

11. Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 

12. Verzekeringen leerlingen en personeel (zie artikel 11) 

13. Prijsuitdelingen 

14. Onderhoud van muziekinstrumenten 

15. Andere administratiekosten 

16. Kosten jaarlijkse uitstap of activiteit met leerlingen vestigingsplaats. 

17. Publiciteit 

De lijst kan worden uitgebreid na overleg tussen de beherende en niet-beherende gemeente en in 

gezamenlijk akkoord. 

 

Art. 10 Infrastructuur en didactisch materiaal 
  

§1. 

Elke deelnemende gemeente staat voor de vestigingsplaats(en) op zijn grondgebied in voor: 

1. geschikte en voldoende lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake hygiëne, 

veiligheid en bewoonbaarheid (o.a. akoestiek); 

2. het nodige didactisch materiaal en de nodige schooluitrusting die beantwoorden aan de 

specifieke technische en pedagogische eisen voor het organiseren van kwaliteitsvol 

onderwijs, met name: 

 voor het domein Beeldende en audiovisuele kunsten: in elk atelier een schoolbord, een 

afsluitbare kast, voldoende wastafels/uitgietbakken met stromend water, een 

internetverbinding via wifi, digitale beelddragers (pc’s/laptop), een infotheek, voldoende 

tafels, stoelen,  atelier-specifiek meubilair en instrumentarium (materieel) aangepast aan 

de doeleinden en de vereisten van de aangeboden opleidingen in dit domein. Waar nodig 

met de nodige instructiekaarten en veiligheidsfiches. Daarnaast is een stimulerende 

klasinrichting en inspirerend beeldmateriaal eveneens een must. Er moeten ook 

voorzieningen zijn om de werken van de leerlingen te presenteren/tentoon te stellen of 

een plaats te geven (bergruimte). 

 voor het domein Muziek: in elk klaslokaal een schoolbord, bord met notenbalken, spiegel, 

internetverbinding via wifi, afsluitbare kast, geluidsinstallatie, voldoende muzieklessenaars 

en schoolmeubilair en een volgens noodzaak en lesaanbod voldoende aantal piano’s. 

 voor het domein Woordkunst-drama: aangepast podium, afsluitbare kast, internetverbinding 

via wifi, geluids- en lichtinstallatie en alle rekwisieten nodig voor de aangeboden 

opleidingen in het domein Woordkunst-drama. 

1. een functionele inrichting van de vestigingsplaats(en) met onder andere uithangborden en 

een mededelingenbord, met oog voor een vlotte bereikbaarheid van straat of plein, 

parking en fietsenstalling; 

2. het onderhoud van de lokalen; 



3. de verwarming, verlichting, watervoorziening, telefoon en andere verbruikskosten; 

4. brandbeveiliging (pictogrammen, brandblusapparaten, evacuatieplannen, richtlijnen bij 

brand, ...); 

5. de nodige verzekeringen tegen brand waarbij een afschrift van de betreffende polissen aan 

het gemeentebestuur van Menen wordt overgemaakt. 

6. Opmaak en beheer van het wettelijk verplichte plan van uitwendige invloedsfactoren bij 

de elektrische installatie. Een afschrift hiervan wordt aan het gemeentebestuur van Menen 

overgemaakt; 

7. Opmaak en beheer van de wettelijk verplichte asbestinventaris. Een afschrift hiervan 

wordt aan het gemeentebestuur van Menen overgemaakt; 

8. Opmaak en beheer van het wettelijk verplicht legionella-beheersplan indien van 

toepassing. Een afschrift hiervan wordt aan het gemeentebestuur van Menen overgemaakt. 

9. Voorzien in alle noodzakelijke communicatiemiddelen (zoals telefonie, internet, …) en 

staan in voor de kosten hiervan. 

  

§2. 

De roerende en onroerende goederen van de vestigingsplaatsen gelegen op het grondgebied van 

de niet-beherende gemeenten worden vervat in een inventaris en blijven eigendom van de 

betreffende gemeente. 

§3. 

De mediatheek/bibliotheek van de academie wordt ter beschikking gesteld van het personeel en 

de leerlingen van alle vestigingsplaatsen. 

§4. 

Muziekinstrumenten die eigendom zijn van een van de deelnemende gemeenten, worden 

kosteloos ter beschikking gesteld van de interlokale vereniging. 

Op advies van het beheerscomité kan de beherende gemeente ten behoeve van de interlokale 

vereniging bijkomende instrumenten aankopen die worden beheerd door de beherende 

gemeente. 

§5. De beherende gemeente Menen voorziet in alle vestigingsplaatsen van de academie, ook in die 

van de niet-beherende gemeentes, de nodige EHBO-voorzieningen (in functie van de 

risicoanalyse). 

Het gebruik van deze EHBO-voorzieningen is exclusief voor de leerlingen en het personeel van de 

academie. 

  

  

Art. 11 Verzekering 
De verzekeringspolissen die het schoolbestuur afsluit ten behoeve van de leerlingen en 

personeelsleden van de academie, gelden eveneens voor:  

- de personeelsleden aangesteld conform artikel 12 en 13 van deze overeenkomst  

- en leerlingen van de vestigingsplaatsen. 

Het gaat om minimaal: 

-       een polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de leerlingen en het personeel, 

-       een polis tegen lichamelijke ongevallen voor de leerlingen en desgevallend het niet-

gesubsidieerd[1] personeel, 

-       een verzekering rechtsbijstand voor het personeel. 

 

Art. 12 Gesubsidieerd onderwijspersoneel 

§1. 

file:///C:/Users/isabel.cardon/Desktop/samw+sabk%20Gr6nov2019.docx%23_ftn1


Het gesubsidieerd bestuurs- en onderwijzend, ondersteunend en desgevallend opvoedend 

hulppersoneel wordt binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap 

aangesteld en benoemd door het schoolbestuur, namelijk het gemeentebestuur van Menen. De 

rechtspositieregeling voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs is integraal van 

toepassing met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door het schoolbestuur. 

§2. 

Het aantal gesubsidieerde lestijden dat wordt aangewend in de vestigingsplaatsen in de niet-

beherende gemeenten, wordt bepaald door het aantal financierbare leerlingen dat op 1 februari 

van het vorig schooljaar in de vestigingsplaatsen van de betreffende gemeente werd geteld. 

§3.                                                                       

De gesubsidieerde administratieve omkadering die wordt aangewend in de vestigingsplaatsen in de 

niet-beherende gemeenten wordt bepaald volgens het aantal lesuren dat ter plaatse wordt 

ingericht. 

 

Art. 13 Niet-gesubsidieerd personeel 

  

§1. 

De beherende gemeente kan na advies van het beheerscomité en volgens de noodwendigheden 

niet-gesubsidieerd personeel aanstellen ten behoeve van het toezicht en ten behoeve van de 

DKO-administratie in de vestigingsplaatsen. Dit niet-gesubsidieerd personeel valt ofwel onder de 

lokale rechtspositieregeling van de beherende gemeente ofwel onder het statuut van het 

gesubsidieerd onderwijspersoneel indien de beherende gemeente dit personeel aanstelt onder het 

zogenaamde PWB-systeem binnen de onderwijsregelgeving. 

§2. 

Op expliciete vraag van een niet-beherende gemeente kan de beherende gemeente bijkomend 

niet-gesubsidieerd onderwijspersoneel aanstellen dat wordt tewerkgesteld in de 

vestigingsplaats(en) van deze niet-beherende gemeente en onder leiding staat van de directeur van 

de academie.  

De wedden of gedeelten van wedden van dit niet-gesubsidieerd onderwijspersoneel blijven ten 

laste van het gemeentebestuur van de vestigingsplaats(en) waar dit personeel wordt 

tewerkgesteld. 

§3. 

De kosten voor het inzetten van niet-gesubsidieerd personeel worden doorgerekend aan de 

betreffende niet-beherende gemeente op basis van de werkelijke kost. 

§4 De niet-beherende gemeentes staan in voor het toezicht in de vestigingsplaatsen op hun 

grondgebied. De loonkosten die eruit ontstaan, worden betaald door de beherende gemeente 

Menen en jaarlijks terugbetaald door het bestuur van de niet-beherende gemeente. 

§5 In het totaal van de secretariaatskosten van de Academie voor Muziek en Woord bedraagt het 

aandeel van de stad Wervik en het aandeel van de gemeente Wevelgem 6u/week/schooljaar 

wedde studiemeester-opvoeder. 

Deze kosten worden verminderd met de toelage voor studiemeester-opvoeder, verleend door 

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, a rato van het aantal gesubsidieerde leraarsuren in 

de respectievelijke niet-beherende gemeenten. 

  

§6 Indien het beheerscomité beslist niet-gesubsidieerd personeel aan te stellen in functie van de 

gezamenlijke werking, dragen zij gezamenlijk de kosten volgens de afgesproken verdeelsleutel. 

  

Titel 5: Financieel beheer en controle 

  

  



Art. 14 Budget 
§1. 

Het beheerscomité maakt jaarlijks een ontwerpbudget op van de interlokale vereniging voor het 

volgende begrotingsjaar. Deze raming wordt ter goedkeuring aan de deelnemende 

gemeentebesturen voorgelegd. 

§2. 

De niet-beherende gemeenten nemen een bijdrage op in hun meerjarenplan gebaseerd op het 

budget van de interlokale vereniging. 

§3. 

De niet-beherende gemeenten betalen in het begin van ieder werkingsjaar hun bijdrage aan de 

beherende gemeente. Op het einde van het werkingsjaar maakt de beherende gemeente voor 

elke niet-beherende gemeente de afrekening voor de personeelskosten zoals bepaald in artikel 13, 

§3. De beherende gemeente kan hierop in de loop van het werkingsjaar een voorschot vragen.  

§4. 

De financiële inbreng aan de interlokale vereniging wordt beheerd door de beherende gemeente 

en uitsluitend aangewend voor de interlokale vereniging zoals bepaald in artikel 9 §4. 

  

Art. 15 Jaarrekening, jaarverslag en controle 
§1. 
Het beheerscomité maakt de jaarrekening en de bijhorende verantwoordingsstukken over aan de 

deelnemende gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande 

werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

§2. 

Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter beschikking 

gesteld. 

§3. 

De jaarrekening is goedgekeurd door de gemeenteraden indien de gewone meerderheid ze 

goedkeurt. Indien de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen binnen de 90 dagen na de 

voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd. 

§4. 

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het 

jaarverslag. 

§5. 

Elke deelnemende gemeente kan de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de 

interlokale vereniging laten controleren door een door haar aangeduide natuurlijke persoon of 

rechtspersoon. 

  

Art. 16 Bestemming van het resultaat 
§1. 
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor 

de realisatie van de doelstelling van de vereniging. 

§2. 

Het eventueel negatief resultaat van de rekening wordt door de deelnemers gedragen 

overeenkomst de verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 9, §1. 

 

 

  

Titel 6: Praktische afspraken 



  

  

  

Art. 17 Leiding personeel 

 

§1. 

De directeur is de leidinggevende van zowel het gesubsidieerd als het niet-gesubsidieerd 

personeel dat ingezet wordt in de academie met inbegrip van de vestigingsplaatsen.  

§2. 

Bij het gebeurlijk aanwervings- of bevorderingsexamen voor het ambt van directeur zal het 

examenprogramma en de samenstelling van de jury eveneens worden goedgekeurd door het 

college van burgemeester en schepenen van elke deelnemende gemeente. 

  

Art. 18 Toezicht 

De beherende gemeente staat in voor het toezicht in de vestigingsplaatsen gedurende de uren van 

openstelling en kan ten behoeve hiervan niet-gesubsidieerd personeel aanstellen conform de 

bepalingen van artikel 13. 

Art. 19 Inschrijvingen 
§1.       

De inschrijving van leerlingen gebeurt in de deelnemende gemeenten volgens de modaliteiten 

bepaald door de directeur van de academie. 

§2. 

De inschrijvingsgelden en desgevallend de retributies met betrekking tot de inschrijvingen worden 

geïnd door de beherende gemeente. 

§3. 

Het inschrijvingsgeld van de leerlingen in gesubsidieerde uren wordt door de beherende 

gemeente doorgestort aan het ministerie van Onderwijs en Vorming conform de vigerende 

regelgeving. 

  

Art. 20 Muziekinstrumenten 
Muziekinstrumenten worden ter beschikking gesteld aan de leerlingen volgens het 

retributiereglement van de beherende gemeente. De beherende gemeente staat in voor de inning 

van de retributie bij de leerlingen. 

  

Art. 21 Certificering 

  

De certificering van de leerlingen van een vestigingsplaats gebeurt door de beherende gemeente 
onder de benaming van de academie. 
  

Art. 22 Reisvergoeding 

 

Aan de directeur en het administratief personeel van de hoofdinstelling wordt een reisvergoeding 

verleend voor verplaatsingen die zij in functie van het onderwijs, naar een andere dan de 

hoofdvestigingsplaats moeten maken. Deze vergoeding is onderworpen aan de schommelingen van 

het indexcijfer, zoals van toepassing op lonen en wordt rechtstreeks uitbetaald door het 

gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten. 



Art. 23 

  

§1. Beeldende en audiovisuele kunsten: Ieder jaar zal in elke deelnemende gemeente ter 
gelegenheid van de uitreiking van de leerlingencertificaten een tentoonstelling van de werken van 
de leerlingen plaatsvinden samen met opendeurdagen. Elk deelnemend gemeentebestuur biedt bij 
de inrichting hiervan materiële en logistieke steun. Dit geldt eveneens voor de organisatie van extra-
scolaire projecten zoals tentoonstellingen, voordrachten en projecten in samenwerking met andere 
academies; voor alle activiteiten die de werking, de bekendheid en de uitstraling van de academie 
promoten en voor de organisatie van pedagogische studiedagen en navormingssessies in 
samenwerking met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) of met andere 
academies. 

§2. Muziek en Woordkunst-drama: Ieder jaar worden in elke deelnemende gemeente toon- en/of 
evaluatiemomenten gehouden, waar één of meerdere domeinen aan bod komen. Elk deelnemend 
gemeentebestuur biedt bij de inrichting van deze toon- en evaluatiemomenten de nodige materiële 
en logistieke steun. Dit geldt eveneens voor de organisatie van extra-scolaire projecten zoals 
workshops, voordrachten en projecten in samenwerking met externe partners; voor alle activiteiten 
die de werking, de bekendheid en de uitstraling van de academie promoten en voor de organisatie 
van pedagogische studiedagen en navormingssessies biedt elk deelnemend gemeentebestuur de 
nodige materiële en logistieke steun. 
  

Titel 7: Veiligheid, preventie, welzijn  

  

  

Art. 24 Diensten Preventie en Bescherming op het Werk  

  

§1. 

De adviezen van de interne en/of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk 

worden in eerste instantie geformuleerd aan het schoolbestuur. Indien de adviezen verband 

houden met en/of een weerslag hebben op de infrastructuur van een niet-beherende gemeente, 

worden deze verder besproken met de betreffende niet-beherende gemeente. 

§2. 

De wettelijke opgelegde adviesverlening door de preventiedienst bij aankoop van materiaal wordt 

opgenomen door de preventiedienst van de beherende gemeente. 

  

Art. 25 Globaal preventieplan en jaaractieplan  

De uitwerking van een dynamisch risicobeheer wordt via een globaal preventieplan gekaderd. Dit 

plan wordt telkens voor een periode van vijf jaar door de beherende gemeente uitgewerkt voor 

de interlokale vereniging. Dit plan met de hieruit voortvloeiende jaaractieplannen worden via de 

interne preventiedienst van de beherende gemeente opgesteld, opgevolgd en geactualiseerd. De 

rapportering wordt gecommuniceerd met de personeelsleden en feedback vanuit het personeel 

wordt mee opgenomen. 

 

 

Art. 26 Werkgroep welzijn op het werk 

  

De werkgroep welzijn op het werk, waarin eveneens een vertegenwoordiging van de interlokale 
vereniging is opgenomen, zijnde de directeur of zijn vervanger, werkt mee het preventiebeleid uit. 
Het verslag wordt overgemaakt aan de andere deelnemende gemeenten. 
  

Art. 27 Controle gebouwen 



§1. 

Elke deelnemende gemeente staat in voor de wettelijke keuringen van installaties en toestellen in 

haar lokalen die ter beschikking worden gesteld van de interlokale vereniging. Een inventaris en 

aansluitende rapportering van de te keuren toestellen wordt overgemaakt aan de preventiedienst 

van de beherende gemeente. 

§2. 

Elke deelnemende gemeente staat in voor het verplichte, wettelijke onderhoud en nazicht van 

installaties en toestellen (zoals brandalarminstallatie, blusmiddelen, stookinstallatie, …) in haar 

lokalen die ter beschikking worden gesteld van de interlokale vereniging. Een inventaris en attest 

van nazicht/onderhoud door een bevoegd persoon van de periodiek na te zien en te onderhouden 

toestellen wordt overgemaakt aan de preventiedienst van de beherende gemeente. 

§3. 

Periodiek (vijfjaarlijks[2]) wordt in elke deelnemende gemeente een inspectie van de gebouwen 

verricht door de brandweercommandant van de betreffende zone. De burgemeester van de 

deelnemende gemeente richt hiertoe het nodige verzoek. De verslaggeving en besluiten worden 

overgemaakt aan de preventiedienst van de beherende gemeente. De gebundelde resultaten 

worden voorgelegd aan het beheerscomité. 

§4. 

De voorzitter van de interlokale vereniging legt bij de aanvang van ieder werkingsjaar een lijst 

voor aan de leden van het beheerscomité, met daarop de voor dat werkingsjaar voorziene 

keuringen en bijhorende vereiste attesten. 

  

Art. 28 Rookverbod 
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van 
soortgelijke producten. De deelnemende gemeenten brengen in hun vestigingsplaatsen 
rookverbodstekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen. De 
deelnemende gemeenten doen het nodige om dit rookverbod eveneens te handhaven bij gebruik 
door derden van deze vestigingsplaatsen. 
  

Art. 29 Contactpersoon veiligheid, preventie, welzijn  
Elke deelnemende gemeente voorziet in een contactpersoon of aanspreekpunt inzake veiligheid, 
preventie en welzijn. 
-       Voor de stad Menen is dit het diensthoofd gemeenschappelijke interne dienst voor 

preventie, bescherming en welzijn op het werk; 

-       Voor de stad Wervik is dit de preventie-adviseur 

-       Voor de gemeente Wevelgem is dit de preventie-adviseur 

  

  

Titel 8: Vereffening 

  

  

Art. 30 Vereffening 
Wanneer aan het bestaan van de interlokale vereniging een einde komt, wordt door de 

deelnemende gemeenten in gezamenlijk akkoord de vereffening geregeld. De aan de vereniging 

toegekende middelen worden in voorkomend geval verdeeld over de deelnemende gemeenten 

overeenkomstig hun inbreng. 

In voorkomend geval worden de schulden evenredig verdeeld over de deelnemende gemeenten a 

rato van hun inbreng. 

  

file:///C:/Users/isabel.cardon/Desktop/samw+sabk%20Gr6nov2019.docx%23_ftn2


  

Aldus opgemaakt te …………………… op ……………….… in …… exemplaren waarvan elk 

der voornoemde partijen erkent één exemplaar te hebben ontvangen. 

  

Getekend door, 

  

  

  

Te ………………..., 

  

(datum)…………………….. 

  

De algemeen directeur,                                                                 de burgemeester, 

  

  

  

  

  

  

Te ………………..., 

  

(datum)…………………….. 

  

De algemeen directeur,                                                                 de burgemeester, 

  

  

  

  

  

  

Te ………………..., 

  

(datum)…………………….. 

  

De algemeen directeur,                                                                 de burgemeester, 

  

  
 

 

[1] Het gesubsidieerd personeel is via het ministerie van Onderwijs en Vorming verzekerd tegen 

arbeidsongevallen. 

[2] Deze periodiciteit is geënt op de wettelijke verplichting om elke 5 jaar een globaal 

preventieplan op te stellen. Een andere periodiciteit is ook mogelijk. 
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Tussenkomsten 

Schepen Vanryckegem vermeldt dat in de aanhef een verwijzing naar het decreet lokaal 

bestuur opgenomen dient te worden (artikelen 388 tot en met 395).   

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

ENIG ARTIKEL : De Gemeenteraad keurt de overeenkomst “Interlokale Vereniging voor 

Deeltijds Kunstonderwijs Menen – Wervik – Wevelgem” goed. 

 

18. GR/2019/184 | Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12.12.2019.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Lisa Maxy, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Juridische grond 

Art. 24 statuten Gaselwest 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

 

 

Feiten, context en argumentatie 

Stad Menen werd per aangetekend schrijven van 13 september 2019 opgeroepen om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 12 december 2019 

plaatsheeft in Hove Van Herpelgem, Avelgemstraat 31 te 9690 Kluisbergen; 

 

De Stad Menen is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest; 

 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen: 

- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen 

- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee 

verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers 

worden ingezet 

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar de 

uitgetreden Waalse gemeenten. 

 

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 13 september 2019 als volgt samengesteld: 

1. Statutenwijziging 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te 

doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 

bestuur opgestelde begroting 2020. 

 

3. Code goed bestuur. 

 

4. Statutaire benoemingen. 

 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

 

6. Statutaire mededelingen. 



 

 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

In Gemeenteraad dd. 27.02.2019 werd de heer Herman Ponnet aangeduid als vertegenwoordiger 

voor alle algemene vergaderingen van Gaselwest. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 12 december 2019: 

1. Statutenwijziging 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te 

doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 

bestuur opgestelde begroting 2020. 

3. Code goed bestuur. 

4. Statutaire benoemingen. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

6. Statutaire mededelingen. 

 

Artikel 2 

zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest; 

 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 12 december 2019 (of iedere 

andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 

1 van onderhavige beslissing. 

 

Artikel 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-

mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

19. GR/2019/209 | Mirom - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19 december 2019.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Lisa Maxy, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Juridische grond 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Feiten, context en argumentatie 

Met schrijven dd. 03.10.2019 worden wij, overeenkomstig art. 30-38 van de statuten,  uitgenodigd 

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van MIROM op donderdag 19 december 2019 om 

18.00 uur in de zetel van de vereniging, Industrielaan 30, 8930 Menen. 



 

Agenda: 

1. Statutenwijziging (voor goedkeuring) 

2. Uitzendarbeid (voor goedkeuring) 

3. Vaststelling presentiegeld (voor goedkeuring) 

4. Ondernemingsplan (voor goedkeuring) 

5. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2020 (voor goedkeuring) 

6. Begroting 2020 (voor goedkeuring) 

7. Varia 

In Gemeenteraad dd. 02.10.2019 werd de voorgelegde statutenwijziging (punt 1 van de agenda) 

reeds goedgekeurd. 

 

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose als vertegenwoordiger en mevrouw 

Mieke Syssauw als plaatsvervanger aangeduid voor alle algemene vergaderingen van MIROM. 

 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Mirom dd. 19.12.2019 

 

Artikel 2 

De voorgelegde statutenwijziging (punt 1 van de agenda) werd reeds goedgekeurd door de 

Gemeenteraad van 02.10.2019. 

 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 19.12.2019 goedkeuren. 

 

Artikel 4 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale Mirom. 

 

20. GR/2019/208 | Leiedal - buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2019.  

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 56§1 

Juridische grond 

DLB afdeling 3 - art. 413 en volgende 

Statuten van Leiedal 

Feiten, context en argumentatie 

Met schrijven dd. 15.10.2019 worden wij uitgenodigd op dinsdag 10 december 2019 om 17.00 uur 

voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal georganiseerd in de kantoren van 

Leiedal, Pres. Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. 

 

Stad Menen bezit 2.830 aandelen die 2.830 stemmen vertegenwoordigen. 

 

Agenda: 

1. Statutenwijziging 

Aanpassing aan de artikels 32 en 50 (beide in uitvoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur) 

en de Bijlage 2 (volgorde van de gemeentelijke vennoten voor het aanduiden van bestuurders 



zonder stemrecht). 

2. Beleidsplan 2020-2025 

In uitvoering van Artikel 33 van de statuten legt de vergadering het beleidsplan en begroting voor 

de beleidsperiode 2020-2025 vast. 

3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020 

In uitvoering van Artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de vergadering de bijdrage van de 

gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2020. 

4. Jaaractieplan en Begroting 2020 

In uitvoering van Artikel 45 van de statuten keurt de vergadering het Jaaractieplan en Begroting 

voor 2020 goed. 

5. Benoeming bestuurders met stemrecht 

Benoeming als bestuurder met stemrecht van de heer Youro Casier ter vervanging van de heer 

Geert Bossuyt (namens de stad Wervik), de heer Davy Demets ter vervanging van de heer 

Jeremie Vaneeckhout (namens de gemeente Anzegem) en de heer Kristof Chanterie ter 

vervanging van de heer Kurt Vanryckeghem (namens de stad Waregem) en dit in uitvoering van 

Artikel 17 I van de statuten van Leiedal. 

6. Benoeming deskundigen (Artikel 18 statuten) 

In uitvoering van Artikel 18 van de statuten benoemt de vergadering de heren Dominiek 

Callewier en Emmanuel Labarque als deskundigen voorgedragen door de stad Kortrijk. 

7. Varia 

In Gemeenteraad dd. 02.10.2019 werd de voorgelegde statutenwijziging reeds besproken en 

goedgekeurd. 

 

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Renaat Vandenbulcke aangeduid als 

vertegenwoordiger en de heer Patrick Roose als plaatsvervanger voor alle algemene 

vergaderingen van Leiedal. 

 

 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Leiedal dd. 10.12.2019. 

 

Artikel 2 

De voorgelegde statutenwijziging (punt 1 van de agenda) werd reeds goedgekeurd door de 

Gemeenteraad van 02.10.2019. 

 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 10.12.2019 goedkeuren. 

 

Artikel 4 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale Leiedal. 

 

21. GR/2019/217 | PSILON - buitengewone algemene vergadering dd. 17.12.2019.  

Bevoegdheid orgaan 

DLB afdeling 3 - art. 413 en volgende 

Juridische grond 

DLB afdeling 3 - art. 413 en volgende 

art. 33 en 34 van de statuten van PSILON 



Feiten, context en argumentatie 

De buitengewone algemene vergadering van Psilon vindt plaats op dinsdag 17 december 2019 

om 18u00 in het onthaalgebouw Horizon bij Crematorium UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 

te Kortrijk. 

 

Agenda: 

1.  Vaststelling beleidsplan 2019-2024 

2.  Vaststelling werkprogramma 2020 

3.  Vaststelling begroting 2020 

4.  Vervanging bestuurder namens groep Westhoek-gemeenten 

 

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd mevrouw Griet Vanryckegem aangeduid als 

vertegenwoordiger en mevrouw Virginie Breye als plaatsvervanger voor alle algemene 

vergaderingen van PSILON. 

  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering van PSILON dd. 17.12.2019. 

 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 

Algemene Vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 17.12.2019 goedkeuren. 

 

Artikel 3: Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale PSILON. 

 

22. GR/2019/200 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 2 oktober 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 zitting van 2 oktober 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, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Vincent Dumortier, 

Kasper Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 

Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 

Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 1 onthouding 

(Dorianne De Wiest) 

Besluit 

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 2 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 



 

23. GR/2019/201 | Mondelinge vragen gemeenteraad.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Dorianne De Wiest, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 31 

Juridische grond 

Huishoudelijk reglement art. 11 

DLB art. 31 

Feiten, context en argumentatie 

De raadsleden Willy Ugille, Ruben Soens, Frederik Vandamme, Stan Roose, Lisa Maxy, Karolien 

Poot, Philippe Mingels hebben mondelinge vragen ingediend. 

  

Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. 

1. Vraag ivm de rioleringswerken in de Nieuwe Tuinwijk. 

 Enkele maanden geleden werd de riolering ter hoogte van de hoek Eikenlaan – Hogeweg hersteld, en dit 

zou aansluitend ook gebeuren in de Ijzerstraat. Tot op vandaag is hier nog niet mee gestart. De nodige 

budgetten waren hiervoor nochtans voorzien. Wanneer wordt deze herstelling uitgevoerd? 

In de Nieuwe Tuinwijk gebeurde ook een cameraonderzoek van de rioleringen tijdens de werken aan de 

nutsleidingen. Wat is hiervan het resultaat? 

Schepen Roose antwoordt dat de Ijzerstraat aan te pakken is nadat de andere straten afgewerkt 

zijn. Aansluitend op het onderzoek van naar de mogelijkheden tot herstel van de riolering in de 

Eikenlaan-Hogeweg werd inderdaad ook een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van de 

riolering in de Ijzerstraat. 

In tegenstelling tot het herstel in de Hogeweg – Eikenlaan, dat relatief simpel kon hersteld 

worden, is de toestand van de volledige streng in de Ijzerstraat in zeer slechte toestand en dient 

niet enkel de verzakking hersteld te worden, maar de volledige streng. Dit heeft als impact dat de 

herstellingswerken naar timing en uitvoering anders dienen ingepland te worden en nog dienen 

onderzocht te worden naar mogelijke afkoppeling van de woningen bij het aanleggen van een 

volledig gescheiden rioleringsstelsel. Deze vragen zijn op dit moment nog in onderzoek. 

Uitvoering hiervan kan idealiter pas gebeuren na de afwerking van alle (nuts)werken in de 

omgeving. Daarnaast werden de nutswerken reeds opgestart en in het kader hiervan werd een 

camera-onderzoek van de volledige omgeving opgevraagd. Er werd 2318 lm riolering 

geïnspecteerd via een camera-inspectie, algemeen was er veel slib in de riolering aanwezig, 

hierdoor is er in quasi alle buizen H2S en biochemische aantasting. Alle rioleringsbuizen werden 

geruimd (slib werd uitgezogen) en daarna werd door middel van een rijdende camera een 

inspectie uitgevoerd van de aanwezige rioleringen. De rapportering van het camera-onderzoek 

kon sneller de prioriteiten van laag tot hoog aangegeven hebben. Door het ruimen van de buizen 

is de oorzaak van biochemische aantasting tijdelijk verdwenen, maar deze zal op termijn bij terug 

vullen van de rioleringen terug aankomen. De algemene toestand van de buizen is niet goed en 

een gefaseerde aanpak van de volledige zone op middellange termijn (+/- 5 jaar) zal zich 

opdringen. Dit geldt voor alle straten die geïnspecteerd werden: Acacialaan, Berkenlaan, 

Eikenlaan, Kersenlaan, Olmenlaan en Populierenlaan. De oplossing zou erin kunnen bestaan om 

met kousen in de riolen te werken, zodat de weg niet terug moet opengebroken worden. 

Raadslid Ugille vraagt of er voor de Ijzerstraat een termijn op kan geplakt worden. De 

verzakking ter hoogte van de tweede woning aan de bushalte is zeer ernstig. Dit is gevaarlijk 

omdat de straatgoot er 10 cm. lager is dan het wegdek. Fietsers zouden daar wel eens in kunnen 

sukkelen. Schepen Roose weet ook wel dat een verzakking zich niet vanzelf oplost. De diensten 

volgen dit verder op zodat de situatie niet verslechtert. Ze zullen erover waken dat de veiligheid 

niet in het gedrang komt. 

Mondelinge vragen van raadslid Ruben Soens 

2. Vraag of er extra maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid 

te bevorderen. 



Vanuit verschillende bewoners komt de vraag of er extra maatregelen kunnen genomen worden om de 

verkeersveiligheid te bevorderen. 

Is er de mogelijkheid om extra spiegels te plaatsen op gevaarlijke kruispunten en zullen er eventueel 

andere maatregelen op korte termijn genomen worden om de verkeersveiligheid te bevorderen?  

1. kruispunt Lauwbergstraat-Prins-Regentstraat 

2. kruispunt Lauwbergstraat- Spoorwegstraat (Sjamajee) 

3. uitrit parking Station Menen 

Schepen Roose antwoordt dat het plaatsen van verkeersspiegels zo veel mogelijk vermeden 

wordt omdat ze een vertekend beeld geven van de verkeerssituatie. Spiegels kunnen namelijk een 

verkeerd beeld geven over de afstand en snelheid tot het naderende voertuig waardoor ze de 

verkeersveiligheid niet echt verhogen. Spiegels creëren ook valse verwachtingen en zijn makkelijk 

te manipuleren (bij een lichte tik geven ze mogelijks een ander beeld). Er is wel een concept rond 

de Sjamajee en dit zal verder in de gemeenteraadscommissie verkeer aan bod komen. 

Ongevalsgegevens werden opgevraagd bij de politie, maar er werd nog geen antwoord hierop 

ontvangen. Het voorzien van spiegels aan de kruispunten Lauwbergstraat – Prins Regentstraat en 

Lauwbergstraat – Spoorwegstraat kan onderzocht worden. Ter hoogte van de uitrit parking 

station Menen (zowel Bevrijdingsplein – Zandputstraat als parking thv Fred Wallecanstraat) 

hebben een voldoende zicht op het aankomend verkeer. Het uitrijdend verkeer dient ten allen 

tijde voorzichtig uit te rijden en zich te vergewissen van de verkeerstoestand. 

 3. Vraag ivm de bestemming van het CC Lauwe en wat met het gemeentehuis van 

Lauwe. 

Vanuit diverse verenigingen komt de vraag of er al meer nieuws is omtrent de bestemming van het CC 

Lauwe (er zijn geruchten dat er enkele geïnteresseerden zijn om dit te kopen) en wat met het 

gemeentehuis van Lauwe? Kunnen de verenigingen hierin meer inspraak verkrijgen? 

Schepen Vandenbulcke raadt het raadslid aan niet de geruchten of de pers te geloven. Zoals 

het raadslid wel weet, wordt het Ontmoetingscentrum van Lauwe verder afgewerkt in de loop 

van de eerste helft van 2020. Het is ook duidelijk dat na de ingebruikname van het OC van Lauwe 

er ruimte vrij zal komen te staan in het CC Lauwe, gelegen in de Wevelgemstraat en in het 

Gemeentehuis van Lauwe. Het stadsbestuur is de mogelijke pistes aan het bekijken. Wanneer er 

hieromtrent een standpunt ingenomen zal zijn, zal dit aan de gemeenteraad en de verenigingen 

worden gecommuniceerd. Het is ook zo dat de directeur van de Steiger met de verschillende 

verenigingen overleg pleegt.  

Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Frederik Vandamme. 

 

4. Vraag ivm de ambitie van het huidig bestuur, de vernetting van de stad. 

Eén van de ambities van het huidige stadsbestuur is de vernetting van de stad. Een terechte bezorgdheid 

die bij veel mensen van Rekkem, Lauwe en Menen leeft. De afgelopen weken kreeg ik meermaals de 

opmerking dat ergens in onze stad een horecazaak een afvalkotje tegen zijn gevel heeft gezet en dat dit 

geen proper zicht is. Ik ben het kotje gaan bekijken en kon vaststellen dat het afvalkotje welliswaar 

proper gemaakt is maar inderdaad geen zicht is. Na wat zoekwerk in de verslagen van het 

schepencollege kon ik lezen dat de aanvraag tot het plaatsen van rolcontainers met een schutting voorlag 

op 11 september en 2 oktober. Echter werd in beide gevallen gevraagd naar een visualisatie, op de latere 

toegestuurde verslagen kon ik niets terugvinden. 

Is er intussen reeds een vergunning verleend en voldoet de schutting aan de wensen van het 

schepencollege? 

Komt er een reglement waarbij omschreven wordt hoe mensen hun afval op straat mogen stockeren? 

Hoe verzoenen jullie dit met een nette stad? 

Schepen Roose meldt dat de aanvraag tot het plaatsen van de rolcontainers er kwam wegens 

het gebrek aan plaats binnen het gebouw. De aanvraag werd conform de procedure gevoerd en 

behandeld volgens het reglement voor inname openbaar domein. De aanvraag kon positief 

worden geadviseerd onder voorwaarde van het overblijven van voldoende vrije ruimte op het 

voetpad, het visueel afschermen ( uit het direct zicht ) en voldoende afsluiten van de schutting en het 

vrijmaken van de ruimte op vraag van de beheerder van installaties (nutsbedrijven) of de 

stadsdiensten. Het plaatsen van dergelijke schutting is niet vrijgesteld van vergunning, hiervoor 

dient nog een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Het college heeft in zitting van 11 



september en 2 oktober een visualisatie gevraagd aan Domino’s Pizza. Het bedrijf heeft dit aanzien 

als een toelating en heeft de schutting geplaatst en hiervan foto’s doorgegeven, wat op zich geen 

visualisatie is. De schutting is op zich niet vergund en is in feite vergunningsplichtig. In 

samenspraak met de firma wordt gezocht naar een net en proper beheer van de schutting zodat 

dit voor hen werkbaar is en de firma een meerwaarde biedt voor de stad. Dit kan door middel 

van een regularisatievergunning. Raadslid Vandamme vraagt of de huidige schutting voldoet. 

Als we dergelijke aanvragen zullen goedkeuren, dan zal ook iedereen die plaats tekort komt, 

afkomen met een aanvraag op iets te plaatsen op het openbaar domein. Hij is 16 jaar zelfstandig 

geweest en hij had graag plaats gehad om zijn afval op het openbaar domein te plaatsen. Schepen 

Roose vindt dit een terechte bemerking en hij is ook niet zo'n voorstander van dergelijke 

plaatsingen op het openbaar domein. In het kader van een nette en propere stad zou het nog 

beter zijn om naar nog betere oplossingen te zoeken.    

5. Vraag ivm een job bij Stad Menen. 

In het verleden werd het principe gehanteerd dat iedereen evenveel kansen moet krijgen op een job bij 

Stad Menen. De overtuiging is er dat dit best geregeld wordt via een examen. Echter werd een 

uitzondering gemaakt voor knelpuntberoepen. Iemand die solliciteert, solliciteert op meerdere plaatsen 

tegelijk. De werkgever die het eerst met een concreet jobvoorstel komt haalt vaak de sollicitant binnen. 

Een werkgever die eerst een lange procedure oplegt verliest zijn sollicitant onderweg, pijnlijk als dit over 

knelpuntberoepen gaat waar de sollicitanten per definitie zeldzaam zijn. Binnen onze stadsdiensten 

hebben we 2 grote groepen knelpuntberoepen: verpleegkundigen en leerkrachten. In de wandelgangen 

vernemen we dat momenteel examens lopen voor verpleegkundigen. Hierdoor zouden zelfs geen 

kortstondige vervangingen meer mogelijk zijn.  Lopen momenteel nog examens voor knelpuntberoepen? 

Waarom is de keuze verlaten om mensen in een knelpuntberoep snel aan te nemen en wie heeft die 

keuze gemaakt? 

Hoe is het momenteel gesteld met de werkdruk, kan de zorg nog gegarandeerd worden, hoeveel 

verpleegkundigen worden momenteel niet vervangen? 

Voldoen we nog aan de normen? 

Wordt er ook een wervingsreserve aangelegd? 

Schepen Declercq verwijst naar eén van de basisprincipes van de openbare diensten, namelijk 

de gelijke toegang tot het openbaar ambt en een objectieve vergelijking van de kandidaten. Voor 

alle functies wordt er voor de invulling vertrokken vanuit deze algemene principes. Alle vacante 

plaatsen worden dan ook extern vacant verklaard tenzij er geopteerd wordt voor een invulling via 

interne personeelsmobiliteit of bevordering. Er wordt maximaal gestreefd naar een invulling van 

de personeelsnoden via contracten van onbepaalde duur. In een krappe arbeidsmarkt is het 

cruciaal om personeelsleden een goed en stabiel contract aan te bieden. Selecties voor contracten 

onbepaalde duur gebeuren door een selectiecommissie waarbij minstens de helft van de leden 

extern aan het bestuur zijn. Stellen dat er binnen ons bestuur maar twee knelpuntberoepen zijn is 

wat te optimistisch. Gelet op de krappe arbeidsmarkt is een professioneel imago als werkgever, 

ook binnen werving en selectie, cruciaal om goede kandidaten aan te trekken en te behouden. 

Ook voor zorgberoepen wordt er vertrokken vanuit deze visie.  We zijn ons bewust van de 

krapte op de arbeidsmarkt en de toekomstige noden. Vandaar het belang van goede 

selectieprocedures en goede juryleden. Er zijn recent inderdaad verschillende functies binnen de 

zorg vacant verklaard.  De selectieprocedures voor contracten onbepaalde duur zijn lopende. 

Zoals bij vele zaken neemt de opstartfase nu wat meer tijd in beslag maar dit zal ons in staat 

stellen om alle toekomstige invullingen op een gelijkaardige en efficiënte manier in te vullen. Er 

worden wervingsreserves aangelegd maar meestal overstijgt het aantal vacatures het aantal 

geschikte kandidaten. Het is niet zo dat tijdelijke vervangingen niet meer gebeuren maar ook daar 

komt het erop aan om de goede kandidaten te vinden en te houden. Wat betreft het 

normpersoneel, kunnen we stellen dat er op heden voldaan wordt  aan de normen ( zijn 

minimumnormen), het boven-norm personeel daalt wel in beide instellingen verder, maar de 

financieringsruimte van het boven-normpersoneel blijft maximaal benut ( 13.5% boven-norm). Er 

blijft toch waakzaamheid om deze optimale benutting te behouden. Beide  instellingen liggen  lager 

dan de mediaan van de boven-norm in benchmark gegevens van Probis. Schepen Declercq besluit 

dat het raadslid niet zozeer moet vertrouwen op de wandelgangen. De stad vervangt wel mensen 

die ziek zijn of zwanger zijn. Goede kandidaten worden steeds aangeworven op basis van 

objectieve normen. De normen van Probis worden steeds bewaakt en ze is fier op deze correcte 

manier van werken. Raadslid Vandamme wenst te vernemen of het klopt dat er tijdens een 

aanwervingsprocedure dan ook niemand kan worden aangeworven. Schepen Declercq 



bevestigt dat er wel aangeworven wordt en de stad is continue bezig met het aanwerven van 

personeelsleden.     

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Stan Roose. 

6. Vraag ivm stand van zaken in dossier 4de voetbalveld ter hoogte van White Star 

Lauwe. 

Op de gemeenteraad van september werd de bezorgdheid geuit over de staat van het 4de voetbalveld ter 

hoogte van White Star Lauwe. 

Graag had ik jullie gevraagd wat de stand van zaken is in dit dossier. Is er reeds een oplossing gevonden? 

Schepen Ponnet meldt dat op maandag 7 oktober er een samenkomst was, georganiseerd in 

PTW door de beleidsmedewerker van jeugddienst – sportdienst en de schepen samen met de 

vertegenwoordigers van de verschillende gebruikers van het vierde veld zijnde FC ‘t schipke 

Lauwe & Skipperskubb, FC Lauwe,  Festival For Friends, Masters Lauwe. KWSC Lauwe & Chiro 

Oskaarde waren verontschuldigd. De kalenders werden samengelegd en er werd tot een 

oplossing gekomen dat er op 1 april reeds zal worden ingezaaid. Voorlopig is er hierna voor FC 

Lauwe & FC tschipke dan maar 1 wedstrijd gepland. Deze wedstrijd zal verplaatst worden naar 

het derde veld van KWSC Lauwe. We hebben hierover een akkoord met hen. Indien er 

wedstrijden bijkomen (afgelaste of bekervoetbal), kunnen deze alsook doorgaan op hun derde 

veld (zullen dan bekijken of er eventuele verschuivingen in de uren moeten zijn). Zo kunnen alle 

gebruikers ten volle gebruik maken van het vierde veld, dat in betere staat zal zijn voor iedereen. 

Bedoeling is om dit eind 2020 te evalueren, en indien gunstig dit jaarlijks zo te laten verlopen. Er 

werden ook duidelijke regels opgelegd voor het gebruik door de organisatoren van de 

evenementen : volledig verbod van het gebruik van het veld tijdens de maanden april & mei; geen 

rollend materiaal op het veld zelf; geen reclame op de vangnetten; het voeren van een afvalbeleid; 

geen tenten, springkastelen of zaken op het vierde veld aanbrengen die permanente schade kan 

veroorzaken aan het veld (enkel gebruik maken van het veld voor sporten, het tussenveld als 

plaats bar, podium e.d.). 

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Lisa Maxy. 

 

7. Vraag ivm mobiliteitsproblemen in de Poststraat. 

In de Weekbode van 04.10.2019 werd een artikel gewijd aan ontevreden buurtbewoners van de 

Poststraat ivm mobiliteitsproblemen. Meer bepaald is men ontevreden over het tekort aan 

parkeermogelijkheid in de nabije omgeving en wordt ook de aanwezigheid van Bpost als hinderlijk ervaren. 

De repliek van schepen Roose is naar mijn mening eerder beknopt betreft de rol van het lokaal bestuur 

en als oplossing wordt enkel verwezen naar de parking van het vroegere belastinggebouw. 

Alle begrip dat een onmiddellijke kant-en-klare oplossing voor alle partijen niet altijd makkelijk te vinden is, 

maar sta me toe volgende kleine aanpassing voor te stellen; 

De 3 parkeerplaatsen recht tegenover de garage, achterzijde postgebouw, kunnen bijvoorbeeld 

omgevormd worden tot 2 aangepaste parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit. Dit maakt 

in totaal en op een rij 3 aangepaste parkeerplaatsen. Op die manier worden dus extra (aangepaste) 

parkeerplaatsen gecreëerd, voorbehouden voor de minder mobiele, ouderen woonachtig in de aanpalende 

appartementsblokken. Gelet op de gemiddelde leeftijd van alle bewoners in de Poststraat zijn deze extra 

aangepaste parkeerplaatsen geen overbodige luxe.. integendeel. 

-Kan dit voorstel bekeken - en bij voorkeur uitgevoerd worden ? 

-In hoeverre probeert de stad zijn/haar medewerkers die met de auto naar het werk komen te motiveren 

de wagen verderop te parkeren ? 

Schepen Roose antwoordt dat er sinds mei 2019 de overdracht was van het gebouw door 

Befimmo naar De Piramide. Als De Piramide een vergunning dient aan te vragen, zou er als 

voorwaarde opgelegd kunnen worden om 1 parkeerplaats voor minder-validen aan te leggen. B-

Post heeft meer wagens en zal ook meer parkeerplaatsen nodig hebben. De parkeerplaatsen aan 

het gebouw Nieuhof zelf worden verhuurd door het OCMW. Deze zijn op dit ogenblik allemaal 

verhuurd en kunnen niet opengesteld worden aan andere gebruikers. De 4 parkeerplaatsen aan de 

kant van de Oude Leielaan zijn wel openbare parkeerplaatsen waarvan 1 parkeerplaats voor 

mindervaliden. De andere plaatsen zijn vrij maar niet specifiek ingericht als zijnde parkeerplaatsen 

voor mindervaliden. Niets neemt daarentegen weg dat deze parkeerplaatsen wel degelijk door 

bestuurders in het bezit van een parkeerkaart kunnen gebruikt worden. Indien deze resterende 3 

parkeerplaatsen dienen omgevormd te worden tot parkeerplaatsen voor mindervaliden, dan zal 

door de specifieke vereisten die hiervoor opgelegd zijn (aangepaste breedte), 1 parkeerplaats 



sneuvelen. Gezien de hoge parkeerdruk werd tot op vandaag geopteerd om geen parkeerplaats te 

verwijderen en deze open te stellen voor alle bestuurders. Het parkeren in de Oude Leielaan kan 

niet verboden worden, maar toch tracht de stad zijn werknemers te motiveren om eerder met de 

fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen. Hiervoor worden financiële tussenkomsten 

voorzien, ook het stallen van fietsen voor werknemers kan in beveiligde stallingen gebeuren. Om 

de modal shift te kunnen bekomen worden evenementen als de testkaravaan en de mobiliteitsscan 

opgestart. De hoge parkeerdruk in de Oude Leielaan is een algemeen gegeven. Wanneer 

werknemers van de stad Menen verder zullen parkeren of niet met de wagen naar het werk 

komen, zullen deze plaatsen naar alle waarschijnlijkheid ingenomen worden door andere 

bestuurders. Ook heeft de stad recentelijke geïnvesteerd in elektrische fietsen voor het personeel 

en een fietsenbergplaats. Door zelfs de medewerkers te motiveren, zal het probleem zich niet 

oplossen. De eigenlijke problematiek van die mensen zal niet opgelost worden, maar alle beetjes 

helpen om het parkeerprobleem op te lossen. Raadslid Maxy vraagt of er bij het OCMW 

nagegaan werd om particuliere plaatsen om te vormen. Naar B-Post toe zou gevraagd kunnen 

worden om daar verkeersdrempels te voorzien, want ook fietsers passeren daar. De wagens van 

B-Post staan nu op het trottoir, zodat de mensen niet aan hun wagen kunnen. 's Morgens is er 

ook heel veel lawaai van B-Post en de vraag is of hieraan iets kan worden gedaan. Schepen 

Roose wil dit aankaarten bij de betrokkenen, maar het is het OCMW dat aan B-Post verhuurt. Er 

is ook evolutie bij de bewoners die ook meer zelf een wagen bezitten en daarom is er ook meer 

parkeerdruk. Hij is ook blij dat B-Post in onze stad aanwezig is en de stad moet hen niet wegjagen. 

Hij heeft echter geen probleem om dit verder te onderzoeken.  

Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Karolien Poot. 

8. Vraag ivm inbraken in jeugdlokalen. 

Gedurende de laatste jaren werd er verschillende  keren ingebroken in onze jeugdlokalen. 

Het laatste feit dateert van 19/10 in het lokaal van KSA Menen. Mede door het feit dat er in de lokalen 

gedurende de week niemand aanwezig is  en meestal ook afgelegen liggen van bewoning en dus sociale 

controle missen, zijn zij aantrekkelijk voor dieven. 

Als we kijken naar het huidig reglement naar subsidies voor investeringen zien we dat er voor alle 

investeringen een subsidie is van 70%, maar voor brandveiligheid is dat 90%. 

Daarnaast worden de subsidiemiddelen niet helemaal opgebruikt. Op de laatste Algemene Vergadering 

van de jeugdraad op 13/10 werd aangegeven dat de subsidiepot jaarlijks niet volledig wordt opgebruikt 

omdat er te weinig aangevraagd wordt   

Daarom vragen wij om de inbraakveiligheid van de jeugdlokalen ter verhogen door 2 zaken te 

ondernemen 

-  Door de stad inbraakpreventie-onderzoeken uit te laten voeren in de jeugdlokalen. Daar een  verslag 

per jeugdvereniging van aanbevelingen tot inbraakbeveiliging van te maken 

- En de subsidies voor inbraakpreventie verhogen tot 90% (dus gelijktrekken met de subsidieregeling voor 

brandveiligheid). Vraag : Door de stad inbraakpreventie-onderzoeken uit te laten voeren in de 

jeugdlokalen. Daar een  verslag per jeugdvereniging van aanbevelingen tot inbraakbeveiliging van te 

maken.  

De Burgemeester meldt dat iedereen op het grondgebied Menen een beroep kan doen op een 

gratis diefstalpreventieadvies, waaronder dus ook de jeugdverenigingen voor hun jeugdlokalen. In 

het verleden heeft de dienst Veiligheid en Samenleven de rondvraag gedaan welke jeugdvereniging 

graag een screening wou voor hun jeugdlokalen. Hierbij gaat de dienst ter plaatse samen met een 

verantwoordelijke en wordt een rondgang gedaan van het gebouw. Hierna wordt een verslag 

bezorgd met beveiligingsadviezen op maat voor het specifieke gebouw. Het is aan de 

eigenaar/verantwoordelijke om de werken uit te voeren of te laten uitvoeren. Tijdens de laatste 5 

jaar werd effectief een advies uitgevoerd bij de volgende lokalen. De KSA Menen 2 maal, waarvan 

het oudste advies op 30/09/2014 werd opgemaakt en de Chiro Menen op      23/07/2014. Verder 

werd telkens voor alle andere jeugdlokalen het aanbod tot een diefstalpreventieadvies gedaan, 

maar geen enkele beweging is ingegaan op de vraag. Ook na melding van inbraken bij enkele 

jeugdbewegingen in de periode 2016-2018 werd door de dienst Veiligheid en Samenleven een 

brief verstuurd met het aanbod tot Diefstalpreventieadvies, maar geen van de jeugdbewegingen 

die slachtoffer was heeft hier positief op geantwoord. Als Team 8930 vinden we het jammer dat 

ondanks het aanbod aan diefstalpreventieadvies er relatief weinig vraag komt van de 

jeugdbewegingen, ook diegene die slachtoffer werden van inbraak. Team 8930 wenst dan ook 

nauwer in contact te gaan met de jeugdbewegingen. We gaan nogmaals alle verenigingen in Stad 

Menen aanschrijven en samenbrengen om hen te informeren over het aanbod inzake 



inbraakpreventie en beveiliging. Hierbij willen we de verenigingen duidelijk informeren dat er wel 

degelijk een aanbod is die de stad kan aanbieden, met name een screening van hun gebouwen in 

functie van inbraakpreventie, beveiliging en algemene veiligheid. En we willen in overleg met de 

jeugdbewegingen bekijken hoe we er ook effectief kunnen voor zorgen dat de ‘pijnpunten’ wel 

degelijk worden aangepakt, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid kan en moet opnemen. 

Wat betreft de verhoging van de subsidies werd op de Algemene Vergadering van de jeugdraad dd 

13 oktober gemeld in alle openheid dat de jaarlijks voorziene budgetten niet volledig worden 

aangewend. Daarom ook dat Team 8930 in de beleidsnota meldde dat de subsidiereglementen 

zullen worden herzien. Dit was dan ook een positief signaal omdat we overtuigd zijn dat, mist 

begeleiding en frequent overleg met de jeugdverenigingen, we de voorziene budgetten ook 

daadwerkelijk kunnen inzetten in functie van de doelstelling: het bekomen van een kwalitatief en 

veilig patrimonium voor de jeugdverenigingen in onze stad. Wat specifiek het aspect inbraak en 

beveiliging betreft: we willen de jeugdbewegingen nog meer informeren en begeleiden om bij 

renovatiewerken te investeren in kwalitatief materiaal, bvb een kwaliteitsvolle en beveiligde 

voordeur met veiligheidscilinder; of ramen met gelaagd glas en extra maatregelen inzake 

diefstalpreventie. De eerste insteek is dus niet meteen het verhogen van het percentage van 70% 

naar 90%, zoals bij brandveiligheid het geval is, maar van die aard dat na screening via 

diefstalpreventieadvies we de te voorziene investeringen kunnen sturen in functie van 

inbraakpreventie en veiligheid. Ook wil ik nog melden dat de politie nu al de ‘jeugdsites’ mee in 

hun ronde opneemt en de  politiediensten werd gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden 

en bij het bezoek ook eens rond te lopen. Wij hopen net als iedereen dat de cumul van deze 

maatregelen mag leiden tot minder inbraken of pogingen tot inbraken zodat de materiële schade 

en alle extra lasten voor de jeugdbewegingen in kwestie kunnen worden beperkt. Raadslid Poot 

vult nog aan dat ze blij is dat er geïnvesteerd wordt in het bekendmaken van de dienst Veiligheid 

en Samenleven. Het is ook een feit dat de leiding vlug wisselt in een jeugdvereniging. Daarom 

vindt ze het ook nodig om de subsidies te verhogen en dit speelt zeker ook mee om niet te 

investeren. De Burgemeester stelt ook dat als we merken dat er niet wordt ingespeeld, dan 

kan de stad activeren, wat ook reeds een deel van de oplossing is. De verenigingen moeten meer 

bewust gemaakt worden van de mogelijkheden. In de periode 2016-2018 zijn de verenigingen 

regelmatig aangeschreven geweest en hij wil daar verder werk van maken.   

 9. Vraag ivm gemiste subsidies bovenlokaal werk. 

Op woensdag 30 oktober maakte kersvers minister van jeugd Benjamin Dalle de subsidiemiddelen voor 

bovenlokaal jeugdwerk bekend. Die middelen gaan naar jeugdhuizen die : 

-Ten minsten 0,5 VTE in dienst hebben. 

-Projecten ontwikkelen naar ondernemingszin van jongeren, artistieke expressie van jongeren en sociale 

cohesie met de buurt. 

Projecten in 63 jeugdhuizen krijgen vanaf 1 januari 2020 tot eind 2023 jaarlijks tussen de 25 000 en 95 

000 euro werkingsmiddelen. Genoeg om een halftijdse tot 2 voltijdse jeugdwerkers in de gemeente te 

verkrijgen. De centrumsteden Oostende, Kortrijk en Brugge gaan natuurlijk in onze provincie met de 

meeste middelen lopen. In West-Vlaanderen zijn er naast onze 4 centrumsteden, 5 gemeentes die  30 

000 tot 40 000 inwoners tellen, waaronder Menen. Het JOC uit Ieper ontvangt €46.000/jaar. Het 

Jakkedoe uit Waregem, 't Verzet uit Knokke-Heist en Jeugdhuis Krak uit Avelgem zullen €76800 

euro/jaar krijgen. Menen ontvangt niets, helemaal terecht, want er is ook niets ingediend. Nochtans 

bestaan deze middelen sinds 2013. Maar er werd tot op vandaag geen moeite gedaan om het 

jeugdhuiswerk in die mate te organiseren dat dit mogelijk werd. Extra jeugdwerkers die kunnen inzetten 

op ondernemerschap bij jongeren, artistieke expressie, of de sociale cohesie versterken zouden zeker een 

meerwaarde betekenen. Er werd door de Vlaamse overheid beslist om de middelen vanaf 2020 voor 4 

jaar toe te kennen 

In de debatten naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en in ons programma hadden 

wij hier met Groen een duidelijk plan voor. Zodat we deze keer de boot niet zouden missen. 

Nu is het te laat. Deze gemiste kans is bijzonder jammer. Echter is er nog in deze legislatuur een nieuwe 

indienronde in 2023. We durven hopen dat deze coalitie en de nieuwe schepen van jeugd de teugels in 

handen nemen om de jeugdhuizen ’t Schipke en 't Kordon, of beter nog, een door de stad begeleid 

initiatief uit te werken om in 2023 extra middelen in Vlaanderen voor een bovenlokale werking aan te 

vragen. 

Hierbij de vraag of de coalitie erkent dat er hier een kans is gemist en zal ze die kans in 2023 wel 

grijpen? 

De Burgemeester weet dat de subsidieoproep, met indieningsdatum 1 juni, gekend was bij de 

stad. Er was zelfs contact met departement Jeugd, cultuur en Media. Net als bij andere subsidies 



moet je als aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor deze oproep waren bepaalde 

voorwaarden ongunstig op datum van indiening. Er was dus kennis van de subsidieoproep. Maar 

bij de kennisname van de subsidieoproep was het jeugdhuizenbeleid in Menen niet rijp om hierin 

mee te gaan. 

Wat de toekomst betreft: Begin mei, met kennis van de subsidieoproep, werden dan ook reeds 

gesprekken opgestart met beide jeugdhuizen in functie van de verdere uitbouw van een 

jeugdhuizenplan.Toen bleek ook dat de huidige jeugdhuizenwerking nog in volle ontwikkeling was, 

met onder andere een pas opgestarte werking, en werd in overleg met de jeugdhuizen beslist om 

eerst samen een goeie structuur uit te bouwen, dit zowel infrastructureel als naar inhoudelijke 

werking. De komende jaren is het onze betrachting om dit jeugdhuizenplan te verankeren en 

wanneer nodig of gevraagd te herzien. Team 8930 erkent dat de structuur van onze 

jeugdhuizenwerking begin 2019 niet voldoende rijp was om mee te gaan in deze subsidieoproep, 

maar erkent niet dat er een kans werd gemist. Team 8930 zag wel de kans om in overleg met de 

jeugdhuizen de komende legislatuur onze schouders te plaatsen onder een degelijk uitgewerkte 

jeugdhuizenwerking. Zodat we bij de volgende oproep in 2023 wel klaar zijn om wanneer nodig 

aan de aanvraagvoorwaarden te voldoen, met een plan en duidelijke ondersteuning. Dit in nauwe 

samenwerking en overleg met de betrokken actoren, want zij blijven aan zet om inhoud en 

richting aan hun werking te geven. Raadslid Poot is ervan overtuigd dat er wel een verhaal zal 

zijn in 2023 en er is nood aan professionele ondersteuning. De Burgemeester vermeldt dat er 

een jeugdhuiswerking opgestart werd met het Kordon. De situatie van 't Schipke was ook niet 

rooskleurig en iemand van de fractie van het raadslid was daar ook aanwezig. Het is normaal dat 

we hierop verder zullen doen om later een subsidieaanvraag in te dienen.    

 Mondelinge vragen van gementeraadslid Philippe Mingels. 

10. Vraag ivm de aankoop van  31 machines voor de technische dienst. 

Het stadsbestuur heeft recent 31 machines aangekocht voor de technische dienst. Het gaat om 

bladblazers, haagscharen, bosmaaiers, boomzagen en dergelijke. De aankoop werd vooral in sociale 

media breed uitgesmeerd onder de noemer “Mooimakers”. Er was zelfs tijd voor een filmpje waarbij de 

poort van de Technische Dienst zich als een ware grot van Ali Baba openbaarde en tientallen stralende 

medewerkers door Schepen Roose in hoogsteigen persoon de baan werden opgestuurd om Menen 

“mooier” te maken. 

Onze fractie wil graag weten hoeveel van die 31 nieuwe toestellen tegemoet komen aan de visie en de 

aanbevelingen van de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) én de VVOG (de Vlaamse 

Vereniging voor Openbaar Groen), die stellen dat het hoog tijd is dat de Vlaamse steden en gemeenten in 

functie van het groenonderhoud opteren voor elektrisch aangedreven toestellen ter vervanging van de 

lawaaierige en ronduit ongezonde tweetaktmotoren, die in teveel technische diensten tot vandaag de 

achterhaalde norm uitmaken? 

Schepen Roose verwijst naar het feit dat de omvorming naar elektrisch gereedschap bij de 

opmaak van het bestek wel degelijk aan bod gekomen is, maar na onderzoek werd er toch van 

afgestapt. Elektrische machines (aangedreven door een accu, al dan niet ruggedragen), ontwikkelen 

niet dezelfde kracht als een 2 takt motor. De ruggedragen batterij kost een veelvoud van als de 

eigenlijke machine (vb. boomzaag €299 euro - batterij €1205 euro - arbeidsautonomie van nog 

geen 5 uren). Samengevat kan gesteld worden dat, met uitzondering van de haagscharen, nooit de 

kracht en het beoogde rendement kan behaald worden met elektrisch aangedreven machines. De 

aankoop van hetzelfde aantal machines zou ook vele malen duurder geweest zijn. Een ander feit is 

dat de levensduur van dergelijke machines nog niet kan geëvalueerd worden, gezien ze nog maar 

een enkele jaren op de markt zijn. De ontwikkeling van de accu’s is ook nog steeds verder in 

ontwikkeling en kan nog verbeterd worden waardoor het rendement misschien binnen afzienbare 

tijd wel aanvaardbaar zal zijn. Wanneer het segment van dergelijk elektrisch gereedschap de 

kinderziekten ontgroeit en verder geëvolueerd is, zal bij de volgende vervanging zeker deze weg 

ingeslagen worden. Het aankoopdossier (bestek en gunningsvoorwaarden) werd door het College 

goedgekeurd op 12.06.19. Het College heeft de aankoop gegund in zitting dd 14.08.19 Pas daarna 

is de berichtgeving gekomen vanuit de VVSG. In het Vlaams regeerakkoord staat opgenomen dat 

vanaf 2021 er niet langer gewone personenwagens gekocht worden met enkel een klassieke 

verbrandingsmotor én wordt ervoor gezorgd dat 2-takt toestellen voor het onderhoud van 

openbaar groen uitgefaseerd worden. Dit is dan ook de bedoeling dat de Groendienst hier ook in 

volgt. Het VVOG is natuurlijk ook dit segment genegen maar vermeldt er ook bij steeds om 

indachtig te zijn aan welke criteria de aan te kopen toestellen moeten voldoen ,nl. ontwikkelde 

kracht en rendement. Deze toestellen zijn wel zeer geschikt voor particulier gebruik maar minder 



voor professioneel gebruik. Het VVOG heeft ivm het verbod op het gebruik van 2takt machines 

nog geen standpunt ingenomen en heeft de vraag gesteld aan de Vlaamse Overheid – dep. 

Omgeving Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie. Antwoord: “Wij hebben dit item ook 

gelezen in het regeerakkoord, maar hebben hierover nog geen verdere informatie ontvangen van 

het nieuwe kabinet Demir. Dus kunnen we over dit verbod nog niets concreets melden.” 

Raadslid Mingels is deels tevreden. Als de Vlaamse regering aanbevelingen geeft, dan moet ze 

haar verantwoordelijkheid opnemen. Het brengt  1 dada met zich mee, namelijk de signaalfunctie. 

Als er nieuw beleid komt, dan geldt dit ook voor het lokaal bestuur en vaak wordt het Vlaams 

beleid ook door het lokaal bestuur uitgevoerd. Als er aanbevelingen van Vlaanderen zijn, dan 

verwacht hij van het lokaal bestuur dat ze aan Vlaanderen duidelijk maken dat dit ook een 

kostprijs heeft. Hij vond dat Menen reeds eerder de weg kon opgegaan zijn voor bepaalde 

toestellen. Dit geldt ook voor haagscharen en die zijn niet alleen proper, maar ook goed voor de 

ergonomie. Alle dagen met die toestellen werken brengt een fysieke belasting met zich mee en ze 

creëren een permanent ongezonde omgeving voor de werknemers. Het beleid verbiedt om in 

cafés te roken, maar laat wel toe dat door het gebruik van dergelijke machines de werknemers 

veel giftige stoffen inademen. Hij laat in het midden of de aanbevelingen van Vlaanderen later 

gekomen zijn dan dit aankoopdossier van 31 toestellen. Hij zal dit in de toekomst nauwgezet in de 

gaten houden als er nieuw materiaal zal worden aangekocht. Hij vindt dat ook de stad lokaal een 

signaalfunctie dient op te nemen bij de deelauto's. Schepen Roose maakt duidelijk dat nu vooral 

elektrische toestellen geschikt zijn voor particulier gebruik en nog niet voor professioneel gebruik. 

Hij gaat er ook van uit dat er een risico-analyse werd uitgevoerd door de preventie-adviseur. 

Zoniet had de Vlaamse regering de 2-takt motor moeten verbieden. Zelfs de VVOG was verrast 

door deze uitfasering en de VVOG was ook verrast door deze aanbevelingen. We nemen dit 

verder op. De gunning was reeds gebeurd, nog voor deze problematiek bekend geraakt was.        

11. Vraag i.v.m. de vergroening van de begraafplaatsen. 

De eerste dagen van november vormen traditioneel die periode waarbij de meeste mensen stilstaan bij de 

dierbaren, die hen recent of al een hele tijd geleden ontvallen zijn. Het is misschien ook wel een goed 

moment om even stil te staan bij de manier waarop we als overheid, bevoegd voor begraafplaatsen, met 

die verantwoordelijkheid omgaan. Ik ga regelmatig langs op de oude stedelijke begraafplaats achter het 

station e In informele gesprekken met mensen uit deze meerderheid heb ik al meerdere keren 

aangegeven dat er daar veel werk aan de winkel is. Die opmerking durf ik maken met de meeste 

waardering voor de volgehouden en onvolprezen inspanningen van de medewerker, die instaat voor het 

onderhoud van de site. 

Ik geef u in deze heel graag het voorbeeld van de stedelijke begraafplaats van Roeselare. Bomen, gras en 

heel diverse aanplantingen zetten er al jarenlang de toon. Wie daar rondloopt, waant zich in een park. 

Die aanpak is niet typisch voor grotere steden. Ook kleinere steden en gemeenten zoals Mesen en 

Heuvelland hebben zich ingeschreven in de visie die VVOG en VVSG de lokale besturen al jarenlang 

voorhoudt. Die aanpak zorgt niet alleen voor een serene sfeer op de begraafplaats, maar draagt ook 

rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen én een aangenamere werkomgeving voor de 

medewerkers.  Het uiteindelijk resultaat in Roeselare, Mesen of Heuvelland staat in schril contrast met de 

toestand van en de sfeer op onze begraafplaatsen. Onze vraag is wanneer deze coalitie haar 

verantwoordelijkheid in deze zal opnemen en bereid is echt werk te maken van de vergroening van onze 

begraafplaatsen? 

Schepen Roose meldt dat tot op heden de Groendienst gestart is met -weliswaar in beperkte 

mate- met het omvormen van oude grafperken tot groene perken. Een volgende stap is het 

omvorming van de wandelpaden in kiezel naar ingezaaide graspaden. Hiertoe dient ook wel 

rekening gehouden te worden met het verder verwijderen van oude grafperken vooraleer de 

wegen aangepakt worden. Anders worden de nu te vergroenen wandelpaden opnieuw 

kapotgereden tijdens deze afbraakwerken van oude grafmonumenten. Zonder vooruit te lopen op 

het meerjarenplan zou hiervoor 75.000 € uitgetrokken worden. Raadslid Mingels is niet 

akkoord met het feit dat het hier zou gaan om een nieuwe trend. Schepen Roose maakt 

duidelijk dat het voor Menen wel een nieuwe trend is. Raadslid Mingels vervolgt en vindt dat er 

in Menen al heel wat tijd verloren is. Elke kans die zich aanbood, heeft de stad Menen laten liggen 

en hij heeft het dan niet alleen over de voorbije legislatuur. Andere gemeenten kunnen hierin al 

bogen op een ervaring van 15 jaar. Het is waar dat hier ook financiële inspanningen aan gekoppeld 

waren. Het is echter niet waar dat het zou gaan om gigantische sommen geld. Met heel weinig 

middelen kan ook reeds heel wat gerealiseerd worden. De betrokken begraafplaatsmedewerker 

moet hiervoor de nodige steun krijgen. Die paden moeten niet weggehaald worden en het is zelfs 

beter dat een aantal steentjes blijven liggen. Dit wordt al toegepast in Heuvelland. Als men in de 



oude begraafplaats rondloopt, ziet men dit reeds aan de rechterkant hoe het kan en hierachter 

steekt weinig beleid. Hij stelt voor om de aangegeven richting verder te ondersteunen en de oude 

begraafplaats heeft alle troeven in handen om te evolueren naar een mooie parkbegraafplaats. 

Schepen Roose deelt mee dat de gesprekken met de medewerkers hem reeds hetzelfde geleerd 

hebben. Er dient ook wel nog iets meer gedaan worden op de begraafplaatsen zoal het 

verwijderen van de verlopen concessies. Dit veronderstelt wel het maken van keuzen en maakt 

het interessant voor de begraafplaats van Menen.           

 12. Vraag om initiatieven mbt pleegzorg in Menen te kunnen laten doorgaan vanaf 

2020. 

De week van de Pleegzorg 2019 loopt van 15/11/2019 - 24/11/2019. Pleegzorg is het gegeven waarbij 

mensen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking voor korte of langere tijd een veilige plek 

aanbieden binnen hun eigen gezin. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te 

groeien richting toekomst. In Vlaanderen zijn zo’n 5.000 pleeggezinnen actief. Ze vormen een onmisbare 

schakel in het leven en het welzijn van die kinderen, jongeren en volwassenen. De nood aan pleegzorgers 

is groot. Hun maatschappelijk belang van die pleegzorg kan en mag in geen geval worden 

onderschat.Verschillende steden en gemeenten dragen actief bij tot de bekendmaking van het gegeven 

pleegzorg en dragen op die manier bij tot de noodzakelijke stijging of ondersteuning van de pleegzorgers 

binnen hun entiteit. De Week van de Pleegzorg is daarbij van groot belang. Ze doen dat door – samen 

met verenigingen – initiatieven op te zetten die kandidaat-pleegzorgers informeert en stimuleert of 

brengen lotgenoten bijeen. Het spectrum aan mogelijkheden is heel breed.Er zijn in Menen ook 

pleegzorgers actief. Er zijn in Menen ook kinderen, jongeren en volwassenen, die baat hebben bij een 

goede pleegzorg. De nood aan pleegzorgers en extra ondersteuning van de doelgroep is ook in Menen 

aanwezig. We merken op dat de initiatieven ter ondersteuning van beide groepen zich meestal ontplooien 

in grotere steden zoals Kortrijk en Gent, terwijl er bij ons wel degelijk interesse is aan informatie en extra 

ondersteuning.Onze vraag is of deze meerderheid deze week van de pleegzorg wil aangrijpen om de 

mogelijkheden binnen het stadsbestuur te onderzoeken zodat we vanaf 2020 ook effectief initiatieven 

mbt pleegzorg in Menen kunnen laten doorgaan? We geven u mee dat Menen zich bv kandidaat kan 

stellen als Pleegzorggemeente. Daarmee geeft de stad aan samen met Pleegzorg Vlaanderen een 

duurzame samenwerking op poten te willen zetten om pleegzorg op een laagdrempelige manier in de 

gemeente bekend te maken. 

Schepen Declercq wijst erop dat in Vlaanderen pleegzorg georganiseerd wordt op provinciaal 

niveau door pleegzorg Vlaanderen. Ondanks het feit dat pleegzorg iets is dat op vandaag heel erg 

nodig is, hebben wij momenteel niet de ambitie om daar zelf actief stappen in te zetten om 

pleegzorggemeente te worden. Als welzijnsregisseur zullen wij uiteraard doorverwijzen naar 

actoren in kwestie of contact leggen tussen de beide partijen, iets wat wij doen bij iedere 

hulpvraag, maar het lijkt ons zinvoller om de specialisten terzake, zoals pleegzorg Vlaanderen daar 

de centrale rol verder in te laten spelen. We willen de dingen die we doen goed doen en volgende 

week is het niet enkel de week van de pleegzorg, maar ook de nationale vrouwendag, de 

diabetesdag, de internationale dag van het vroeggeboren kind, de internationale dag voor 

verdraagzaamheid, zelfs de wereldmannendag, maar ook werelddag voor de preventie van 

kindermisbruik en ik som hier dan nog maar enkel de dagen op binnen de welzijnssector. Stuk 

voor stuk zijn ze het waard om in de verf gezet te worden en ondersteuning te krijgen, Als lokaal 

bestuur moeten we echter  keuzes maken omdat onze mensen en middelen niet onbeperkt zijn 

en we een gericht beleid willen voeren ipv lonely shots te doen, zeker waar er voldoende 

expertise is op het terrein. De directeur van Pleegzorg West-Vlaanderen  kent als voormalig 

OCMW secretaris zeker de mogelijkheden en beperkingen binnen lokale besturen, en zal ons 

zeker contacteren bij specifieke vragen die deze stad aanbelangen. Raadslid Mingels dankt de 

schepen voor het eerlijke antwoord en hij begrijpt ook wel dat er zeer veel dagen worden 

georganiseerd. Hij doet als stad geen oproep om heel veel zaken te ondersteunen. Het beleid kan 

toeleiden naar andere initiatieven die reeds in andere steden lopen. Er is nood aan initiatieven om 

mensen naar die initiatieven te leiden. Daaraan hebben mensen nood en misschien kan een artikel 

in Leiedraad de nodige aandacht hieraan geven. Schepen Declercq is akkoord dat dit bekeken 

kan worden, maar verder kan de stad zich niet engageren. Raadslid Mingels zou dit reeds een 

kleine stap in de goede richting vinden. De Voorzitter vraagt raadslid Mingels om dan ook een 

volgende stap te zetten in de goede richting van zijn volgende mondelinge vraag.   

13. Vraag ivm proefopstellingen in het kader van veiliger verkeer. 



We hebben gemerkt dat er verschillende experimenten lopende zijn om tegelijk de snelheid van het 

autoverkeer naar beneden halen en de veiligheid van de andere weggebruikers in diezelfde omgeving te 

verhogen. Op zich kunnen we daar als groene fractie niet tegen zijn. Integendeel. We zijn blij dat er wordt 

ingezet op veiliger verkeer.Toch stellen we ons vragen bij bepaalde proefopstellingen. We zien bv ter 

hoogte van de Dadizelestraat een opstelling, die door fietsers niet meteen als veilig kan worden ervaren. 

Wat niet veilig wordt ervaren door fietsers is het evenmin voor de automobilisten die zich in die omgeving 

bevinden.  Zo  worden er vernauwingen aangebracht ter hoogte van een kruispunt waar de voorrang–van-

rechts-regel geldt terwijl het parkeren op minder dan 5 m van datzelfde kruispunt structureel wordt 

toegestaan. Op die manier wordt de zichtbaarheid van elke weggebruiker die zich op dat kruispunt 

aanmeldt behoorlijk ingeperkt en wordt het risico op aanrijdingen groter dan in de oorspronkelijke situatie. 

We vragen deze meerderheid om de proefopstellingen sneller te evalueren en dat te doen vanuit het 

perspectief van elke weggebruiker. Onze fractie vindt het daarom opportuun om de verkeerscommissie zo 

snel mogelijk bijeen te roepen zodat die opstellingen en diverse vergelijkbare situaties kunnen worden 

geëvalueerd en bijgestuurd, in het belang van elke weggebruiker. 

Schepen Roose antwoordt dat de opstellingen in onder andere de Dadizelestraat aangebracht 

werden om de voorrang-van-rechtssituatie duidelijker te maken en de zichtbaarheid op het 

aankomend verkeer te vergroten. De situatie is zoals u ook aangeeft een proefopstelling en kan 

bijgestuurd worden. Deze meldingen werden nog niet overgemaakt aan de diensten waardoor 

geen aanpassing gebeurde. Het is zeker de bedoeling om aanpassingen door te voeren die een 

positief effect hebben op de verkeersveiligheid. In samenspraak met alle partijen kunnen zeker 

aanpassingen gebeuren. Raadslid Mingels vindt dat voor de evaluatie van de problemen niet 

alleen de bewoners, maar ook de gebruikers hierin betrokken kunnen worden. In de feiten heeft 

hij van fietsers vernomen dat ze zich niet meer veilig voelen en dat ze met de fiets de straat 

oprijden. Ook de zichtbaarheid is niet goed. Hij dringt aan op een andere aanpak van het zo dicht 

mogelijk parkeren bij het kruispunt. De vraag naar het bijeenroepen van de verkeerscommissie 

omtrent het evalueren van dergelijke ingrepen is beantwoord met de datum van 3 december 

2019. De Voorzitter doet een oproep aan de gemeenteraadsleden bij het indienen van 

mondelinge vragen voor de gemeenteraad van 18 december 2019 omdat het meerjarenplan 2020-

2025 op de agenda zal staan. Het stellen van mondelinge vragen blijft het recht van de 

gemeenteraadsleden, maar bepaalde vragen zouden ook schriftelijk gesteld kunnen worden.     

Besluit 

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad.  

 

Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. 

1. Vraag ivm de rioleringswerken in de Nieuwe Tuinwijk. 

Mondelinge vragen van raadslid Ruben Soens 

2. Vraag of er extra maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid te 

bevorderen. 

3. Vraag ivm de bestemming van het CC Lauwe en wat met het gemeentehuis van Lauwe. 

Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Frederik Vandamme. 

4. Vraag ivm de ambitie van het huidig bestuur, de vernetting van de stad. 

5. Vraag ivm een job bij Stad Menen. 

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Stan Roose. 

6. Vraag ivm stand van zaken in dossier 4de voetbalveld ter hoogte van White Star Lauwe. 

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Lisa Maxy. 

7. Vraag ivm mobiliteitsproblemen in de Poststraat. 

Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Karolien Poot. 

8. Vraag ivm inbraken in jeugdlokalen. 

9. Vraag ivm gemiste subsidies bovenlokaal werk. 

Mondelinge vragen van gementeraadslid Philippe Mingels. 



10. Vraag ivm de aankoop van  31 machines voor de technische dienst. 

11. Vraag ivm de vergroening van de begraafplaatsen. 

12. Vraag om initiatieven mbt pleegzorg in Menen te kunnen laten doorgaan vanaf 2020. 

13. Vraag ivm proefopstellingen in het kader van veiliger verkeer. 

 

24. GR/2019/230 | OCMW Budget 2019: Budgetwijziging 2019/2. Goedkeuring.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Dorianne De Wiest, Raadslid 

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, art. 249 en 596. 

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. 

In de gemeenteraad van 26 juni 2019 werd de eerste budgetwijziging van het OCMW 

goedgekeurd. 

De OCMW-raad van 6 november 2019 heeft de tweede budgetwijziging 2019 van het OCMW 

vastgesteld. 

De gemeentelijke bijdrage 2019 wordt bijgesteld van 6.086.355,00 euro naar 5.490.852 euro. Dit 

komt overeen met de gemeentelijke bijdrage voorzien in het stadsbudget 2019. 

De financiële toestand kan na deze budgetwijziging als volgt worden samengevat:  

  

  MJP en B 2019 BW 2019/1 BW 2019/2 

gebudgetteerde stadsbijdrage 6.086.355,00 6.086.355,00 5.490.852,00 

voorziene stadsbijdrage in 

meerjarenplan stad 
6.086.355,00 6.086.355,00 5.490.852,00 

        

Resultaat op kasbasis 8.856.273,00 2.439.849,00 7.639.876,00 

        

Autofinancieringsmarge -722.196,00 -722.196,00 -845.321,00 

  

  

Stemming 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging van het OCMW Menen goed. 

 

25. GR/2019/229 | WVI - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 18.12.2019 (dringend 

agendapunt)  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Dorianne De Wiest, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Juridische grond 

Art. 23 DLB 

Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad Gemeenteraad 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Art. 12 en 13 van de statuten van WVI 

 

Feiten, context en argumentatie 

Met schrijven dd. 24.10.2019 worden wij uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene 

Vergadering van WVI die plaats vindt op woensdag 18 december 2019 om 18.30u in het 

gemeentehuis van De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne. 

 

Agendapunten 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 27-06-2019 

2. Begroting 2020 

3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Ann-Sophie Himpe 

4. Mededelingen 

 

Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur maakt melding van een onverenigbaarheid tussen het 

mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid 

van een van de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal 

bestuur. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

Het punt bij hoogdringendheid wordt aanvaard met éénparigheid van stemmen. 

 

Artikel 2: 

De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Buitengewone 

Algemene Vergadering van WVI dd. 18.12.2019. 

 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 18.12.2019 goedkeuren. 

 

Artikel 4 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale WVI. 

 

 

BESLOTEN 



26. GR/2019/203 | Samenstelling Milieuraad - Goedkeuring.  

 

 

Namens de gemeenteraad 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Voorzitter Gemeenteraad 

(get) Tom Vlaeminck 

 


