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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.04 u. Na afhandeling dagordepunt 
centraal kerkbestuur. Budgetten 2020 wordt de zitting geschorst van 21.45 u tot 22.10 u. Na de schorsing 
wordt dagordepunt vaststelling retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal hernomen.  
Na vaststelling Meerjarenplan 2020-2025 wordt de zitting geschorst van 0.25 u tot 0.40 u. Tijdens deze 
schorsing trakteert raadslid Mkrtchyan voor haar verjaardag. 

Na afhandeling van dagordepunt 62. wordt de zitting geschorst om 01.40 u, voor de behandeling van het 
openbaar gedeelte van de OCMW-raad. Na afhandeling van de openbare zitting voor het OCMW -raad 
wordt de gemeenteraadszitting geopend om 02.02 u voor de behandeling van goedkeuring meerjarenplan 
2020-2025. 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 02.06 u. Het 
besloten gedeelte van de OCMW-raad wordt vervolgens behandeld. 

OPENBAAR 

1. GR/2019/202 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 
wegens ouderschapsverlof.  

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

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. 
In de gemeenteraadszitting van 02.10.2019 werd akte genomen van de vraag van raadslid Stefanie 
Platteau om de verhindering en de vervanging door de heer Dries Defossez te verlengen tot eind 
oktober 2019.  



In de gemeenteraadszitting van 06.11.2019 werd akte genomen van de vraag van raadslid Stefanie 
Platteau om de verhindering en de vervanging door de heer Dries Defossez te verlengen tot 20 
november 2019. 
De verhindering van raadslid Stefanie Platteau  heeft een einde genomen op 20.11.2019 waardoor 
raadslid Stefanie Platteau met ingang van 20 november 2019 haar mandaat als gemeenteraadslid 
terug heeft opgenomen. Hierdoor werd er een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Dries 
Defossez als tijdelijk gemeenteraadslid.  

Tussenkomsten 

De Voorzitter verwelkomt raadslid Platteau en wenst moeder en kind een goede gezondheid 
toe, alsook de vader.   

Besluit 

Artikel 1 
De Gemeenteraad neemt er akte van dat de verhindering van raadslid Stefanie Platteau een einde 
heeft genomen op 20.11.2019 waardoor raadslid Platteau haar mandaat als raadslid terug heeft 
opgenomen vanaf 20 november 2019. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de aanstelling van de heer Dries Defossez als 
tijdelijk gemeenteraadslid vanaf 20 november 2019.  

 

2. GR/2019/233 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 
wegens een medische ingreep.  

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

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 Caroline 
Bonte-Vanraes wegens een medische ingreep en dit vanaf 04.09.2019 tot en met 30.11.2019. 
In Gemeenteraad van 02 oktober 2019 werd de heer Vincent Dumortier aangesteld als tijdelijk 
gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Caroline Bonte-Vanraes. 

  

Tussenkomsten 

De Voorzitter wenst ook raadslid Bonte-Vanraes een goede gezondheid toe bij haar terugkeer 
in de gemeenteraad.  

Besluit 

Artikel 1 

De Gemeenteraad neemt er akte van dat de verhindering van raadslid Caroline Bonte-Vanraes 
een einde heeft genomen op 01.12.2019 waardoor raadslid Bonte-Vanraes haar mandaat terug 
heeft opgenomen vanaf 01 december 2019. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de aanstelling van de heer Vincent 
Dumortier als tijdelijk gemeenteraadslid vanaf 01 december 2019.  

 

3. GR/2019/307 | Vaststellen dotatie aan hulpverleningszone Fluvia 2020.  

Bevoegdheid orgaan 



Artikel 56 en 254 Decreet lokaal bestuur 

Juridische grond 

- Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen 

- K.B. van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones 

Feiten, context en argumentatie 

Bij beslissing van de Gemeenteraad van 20/10/2014 werd de financiële verdeelsleutel voor de 
hulpverleningszone Fluvia goedgekeurd. 

In de Zonale Raad van 28 juni 2019 werd een meerjarenplanning 2020-2025 voorgelegd en 
goedgekeurd. In dezelfde Raad werd een budget voor 2020 vastgesteld. In uitwerking van dit 
akkoord, werd de dotatie 2020 in exploitatie voor de stad Menen bepaald op € 980.075. In het 
nieuwe meerjarenplan van Fluvia zijn vanaf 2020 naast de gewone investeringen, ook 
investeringsbedragen voorzien voor de toekomstvisie rond infrastructuur van de 
hulpverleningszone. 

Volgende bedragen zijn hierbij voor Menen belangrijk : € 980.075 in exploitatie, € 134.325 voor 
gewone investeringen en € 298.500 voor investeringen inzake infrastructuur. De bedragen 2020-
2025 zijn ook meegenomen in de meerjarenplanning 2020-2025 van de stad Menen. De dotatie is 
conform de goedgekeurde verdeelsleutel voor Menen van 9,95%. 

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels wenst te vernemen hoe het nu zit met Fluvia, want in het verleden had Fluvia 
de naam niet zo goed te functioneren en dit resultaat kon ook uit verslagen opgemaakt worden. 
In hoeverre wordt erover gewaakt dat de situatie verbetert? De Burgemeester antwoordt dat 
inzake de investeringen in infrastructuur Fluvia beter zal scoren. Hij heeft geen weet van het 
slecht functioneren. In Menen zijn er nu 2 beroepsbrandweerlieden ter beschikking en soms 
gebeurt het dat er onvoldoende manschappen zijn om uit te rukken. De verbetering zit op plan. 
Binnen het zonecollege en de zoneraad wordt hier hard aan gewerkt. Hij ziet wel verbetering 
merkbaar en dit moet goed opgevolgd worden. Dit is ook het standpunt van de andere 
burgemeesters. Fluvia werd in 2014 opgericht en heeft inderdaad in zijn kinderschoenen gestaan 
en dit ook in Menen en Lauwe. Raadslid Mingels hoopt om een positieve evolutie waar te 
nemen in het belang van onze inwoners zodat de hulpverleningszone Fluvia goed mag 
functioneren. De Burgemeester is er zich van bewust en zal er over waken.              

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: de dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia wordt vastgesteld op € 1.412.900, zijnde 
€ 980.075 in exploitatie, € 134.325 voor gewone investeringen en € 298.500 voor investeringen 
inzake infrastructuur. 

 

4. GR/2019/308 | Vaststellen politiedotatie 2020.  

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 56 en 254 Decreet lokaal bestuur 

Juridische grond 

- Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde Politie en latere wijzigingen 

- Ministeriële omzendbrief van 14 november 2019 PLP 59 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting 2020 ten behoeve van de politiezones 

Feiten, context en argumentatie 

Op 2 december 2019 werd het ontwerp van politiebegroting 2020 doorverwezen naar de 
Politieraad van 19 december 2019. 



Voor de stad Menen is in het ontwerp rekening gehouden met een politiedotatie van € 5.143.375, 
wat gelijk staat met 50,88% van de toelage van de respectievelijke gemeenten. Voor 2020 
betekent dit een stijging van 2,5% t.o.v. 2019. Dit bedrag is ook opgenomen in het nieuwe 
meerjarenplan 2020-2025 van de stad Menen en houdt over de hele periode rekening met 
eenzelfde stijging van 2,5%. 

De politiedotatie dient apart in de Gemeenteraden van de drie gemeenten van de politiezone 
Grensleie te worden vastgesteld. Volgens de instructies van de begrotingsopmaak voor de 
politiezones is het sterk aanbevolen of ten zeerste aangeraden om een beslissing te nemen, 
voorafgaandelijk aan de vaststelling van het budget van de politie in de Politieraad. Gezien de 
laatste Politieraad van 2019 gepland is ná de laatste Gemeenteraad van 2019, kan de dotatie voor 
de politiezone worden vastgesteld vóór de Politieraad.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone Menen-Ledegem-Wevelgem ten 
bedrage van € 5.143.375 wordt goedgekeurd. 

 

5. GR/2019/316 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van grond gelegen Vaubanstraat 
te Menen voor politiekazerne (Fase II). Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop.  

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 

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); 

Beslissing van de gemeenteraad dd. 31.03.2014  tot goedkeuring verkoopakte van politiekazerne, 
Leopoldplein 12 (fase I); 

Feiten, context en argumentatie 

Binnen het Politiecollege zijn de besprekingen afgerond tot verkoop van de grond van fase II van 
de politiekazerne, zijnde het achtergelegen deel, Vaubanstraat te Menen. De bouwwerken zijn 
inmiddels voltooid en conform eerdere afspraken binnen het politiecollege gebeurt de verkoop als 
afsluiting van dit project.  bij beslissing van het schepencollege dd. 08.05.2019 werd de 
burgemeester gemandateerd de onderhandelingen binnen het politiecollege te voeren, conform 
de schattingswaarde.  

Het politiecollege verleende in zitting van 30.09.2019 haar principieel akkoord omtrent de 
koopprijs t.b.v. 656.160,00 €, welke overeenstemt met de prijs vermeld in het geactualiseerde 
schattingsverslag opgemaakt door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties.  

De Gemeenteraad besliste eerder om de verkoop van de grond van fase II uit te stellen tot na 
realisatie van de totale verbouwingswerken van de politiekazerne; Een principieel akkoord tot 
opstarten van de bouwwerken fase 2 (tot verbouwen en herconditioneren van het 
kazernegebouw)  werd verleend bij eerdere beslissing van de gemeenteraad dd. 
25.11.2013.  Intussen is ook deze fase II van de bouwwerken afgerond, zodat ook de betreffende 
gronden kunnen verkocht worden aan de Politiezone.  

De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties werd verzocht het eerdere schattingsverslag van 2013 te 
actualiseren, waarna het politiecollege in zitting van 30.09.2019  haar principieel akkoord 
verleende m.b.t .deze prijs volgens schatting, zijnde 656.160,00 € (240 €/m²). Gezien 
dit  principieel akkoord wordt de dienst Vastgoedtransacties verzocht  de ontwerpakte op te 
maken. 



De verkoop betreft concreet de percelen (bouw)grond gelegen Vaubanstraat in Menen,  gekend in 
het kadaster onder Menen,1e afdeling sectie E nrs.  1007 X 33 P0000 en 1007 Z 31 P0001  (fase II 
van de verbouwingswerken politiekazerne)  met een oppervlakte van 2.734 m² (volgens kadaster). 
De verkoop gebeurt zonder opmetingsplan, volgens opmetingen en oppervlakte gehanteerd door 
het Kadaster; 

De desbetreffende gronden werden eerder door de stad verworven bij akte dd.  05.02.2009 
(2661 m²) en akte dd.  11.08.2009 (73 m²). Bij verkoopakte dd. 22.07.2014 werd de politiekazerne 
reeds aan de PZ Grensleie verkocht(=fase I)(GR 31.03.2014).  

Deze aankoop (fase 2) door de politie gebeurt opnieuw om reden van openbaar nut, en meer in 
het bijzonder voor opname in het patrimonium van de politiezone, voor gebruik en inrichting als 
politiekazerne en de omgevingsinrichting hiertoe ; de verkoop kan slechts gebeuren met het oog 
op openbare dienstverlening door de politie. Een recht tot terugkoop bij voorrang wordt 
verleend aan de stad Menen ingeval dit gebouw ooit een andere bestemming dan voor openbare 
dienstverlening zou krijgen. 

De ontwerpakte tot verkoop werd opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties (ref. 
34027/08569); 

Stedenbouwkundige inlichtingen werden verstrekt op 08.02.2019 en 03.10.2019; 

OVAM-attesten dd. 25.10.2019 zijn gevoegd in het dossier, dd. 15.06.2017; 

Gelet op het schattingsverslag dd. 05.07.2013, geactualiseerd op 13.03.2019, zoals opgemaakt 
door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties;  

De inkomst is voorzien in budget MJP 2020-2025 en zal worden betaald binnen de 3 maanden na 
verlijden van de akte; 

Gunstig financieel visum werd verleend door de financieel directeur. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13.11.2019. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad keurt de ontwerpakte tot verkoop aan de PZ Grensleie van de 
percelen grond gelegen Vaubanstraat in Menen, percelen gelegen Menen 1e afdeling sectie E 
nrs  1007 X 33 P0000 en 1007 Z 31 P0001  (fase II van de verbouwingswerken politiekazerne) en 
de verkoopprijs van € 656.160,00 goed. De verkoop van deze gronden gebeurt voor openbaar 
nut, nl. voor de verbouwing van de politiekazerne Menen (realisatie van fase 2 van de 
politiekazerne) 

Artikel 2: Geen oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd n.a.v. de mogelijke 
saneringsplicht ontstaan ten gevolge van de milieuvergunning 34027/528/2/E/1 verleend aan de 
politie tot opslag explosieven. 

Artikel 3 : De ontwerpakte tot verkoop tussen de stad Menen en de PZ Grensleie wordt 
goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht (ref. 34027/08569). 

Artikel 4: Opdracht wordt gegeven aan de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de akte te 
verlijden, overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-verkoopakte.  De 
commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties 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.   

Artikel 5 :De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het 
nemen van enige ambtshalve inschrijving. 

 

6. GR/2019/309 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen 2 en 40-41 houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van reglementen 



Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 februari 2017  

De goedkeuring  in 2009 door de Vlaamse Overheid van de intergemeentelijke samenwerking 
‘Kwalitatief Wonen in de Grensstreek’ met Menen, Wervik en Mesen; 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2013 houdende goedkeuring wijziging reglement 
inzake de gemeentelijke verbeteringspremie. 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 19 december 2016 houdende goedkeuring wijziging reglement 
inzake de gemeentelijke verbeteringspremie. 

Feiten, context en argumentatie 

Overwegende dat de doelstellingen van de intergemeentelijke samenwerking ‘Kwalitatief Wonen 
in de Grensstreek’  onder meer gericht zijn op 

• ‘het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie’, onder meer het screenen van de 
gemeentelijke reglementen; 

• het ‘organiseren van een lokaal woonoverleg’ waarbij het lokaal overleg aandacht heeft 
voor de uitvoering van de intergemeentelijke samenwerking met haar doelstellingen; 

• ‘het aanbieden van basisinformatie aan de inwoners’ door het opzetten van acties t.a.v. 
bepaalde doelgroepen (o.a. senioren, kansarmen, h 

• andelaars, nieuwe inwoners, huurders, verhuurders, …); 

• ‘het verbeteren van de woonkwaliteit’ dit d.m.v. het plannen van gerichte acties; 

Na analyse van de gemeentelijke premiereglementen werd de gemeentelijke verbeteringspremie 
herwerkt. Stad Menen wil jonge gezinnen en alleenstaanden stimuleren en ondersteunen om de 
woonkwaliteit van hun woning te verbeteren.  Er wordt gestreefd naar het verbeteren van de 
leef-en woonomgeving op het volledige grondgebied van de stad; 

Overwegende dat de aanpassingen ondermeer de wijziging van de inkomensgrens betreft , nl. Het 
gezamenlijk netto belastbaar inkomen van twee jaar geleden ligt lager dan: 

•  € 43.870,00 voor alleenstaanden 

•  € 62.670,00 voor gehuwden/samenwonenden 

• Te verhogen met € 3.510,00 per persoon ten laste 

Overwegende dat de stad oudere woningen wil aanpakken. De focus ligt op het volledige 
grondgebied van Menen. Daarom zullen niet meer enkel woningen in de perimeters Menen-
centrum en Menen-Barakken in aanmerking komen. De woning is minstens 50 jaar oud in plaats 
van 30 jaar. 

De voorwaarden werden gelijkgesteld met de voorwaarden van de Vlaamse renovatiepremie. 

Per bouwonderdeel bedraagt de minimale kostprijs € 2500 exclusief BTW. De premie bedraagt € 
750,00 per bouwonderdeel.  Per woning bedraagt de totale premie maximaal € 3000,00. 

Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van 
de steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te 
hangen tot 1 maand na toekenning van de premie. 

Overwegende dat in de Meerjarenplannen en budgetten 2020 de nodige kredieten zullen voorzien 
worden; 

Overwegende het positief advies op het Lokaal Woonoverleg bijeen op 12.09.2019; 

Overwegende het advies van de commissie Wonen bijeen op 12.12.2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.12.2019; 

Tussenkomsten 

Raadslid Vandecasteele wenst bij het begin van de bespreking van dit agendapunt een 
amendement in te dienen en dit naar aanleiding van de bespreking in de gemeenteraadscommissie 
: "Toevoeging in laatste artikel van het reglement ( overgangsbepaling) Voor de berekening van de 



periode van 10 jaar (vernoemd in art. 4 tweede lid), wordt rekening gehouden met de premies verleend 
op grond van voorgaande premiereglementen inzake gemeentelijke verbeteringspremie (dd. 19.12.2016 
en voorgaande reglementen)". Het was niet duidelijk dat er een vorig reglement was en dat het niet 
mogelijk is om in het volgende reglement om nog de premie aan te vragen. Schepen 
Vandenbulcke vult aan dat er een mogelijkheid is om uit 7 onderdelen voor maximum 4 
bouwonderdelen premie aan te vragen zodat in de eerste tien jaar geen nieuwe premie 
aangevraagd kan worden voor deze onderdelen. Raadslid Ugille heeft er enkel een probleem 
mee dat het premiebedrag van 4500 euro naar 3000 euro gaat en voor jonge gezinnen is dit niet 
onbelangrijk. Hij vraagt zich ook af wat het nut is dat een aanvrager 4 maal moet uithangen dat hij 
een premie van 750 euro ontvangen heeft. Schepen Vandenbulcke verwijst naar het feit dat de 
onderdelen per jaar gelijkgesteld werden en voor maximum 4 onderdelen per jaar. De ouderdom 
van de woningen werd van 30 naar 50 jaar opgetrokken en nu kunnen premies verleend worden 
over gans het grondgebied. Van het uithangen van de affiche wordt geen karikatuur gemaakt en 
deze affiche zal geen 4 keer uitgehangen moeten worden. Deze affiche 1 maand uithangen zal al 
voldoende zijn en dit vergt geen grote inspanningen. Raadslid Mingels stelt vast dat er geen 
extra stukken in het dossier zitten die aantonen dat een wijziging nodig zou zijn. Het vroegere 
reglement sprak over een perimeter met 2 zones uit onze stad erin en die gaven extra zuurstof 
aan het Centrum en de Barakken. Deze perimeter zou moeten gezorgd hebben voor verbetering 
en hij kan niet uitmaken of de doelstellingen bereikt zijn. Zit er niet een risico in dat iedereen 
hiervan zal kunnen genieten. De zaken die nog in het Centrum of in de Barakken moeten 
gebeuren, zullen die dan nog aan bod komen? Als het budget hoger is en er zijn meer gegadigden, 
zou dit ook een een verspreide slagorde kunnen geven en stilstand kunnen opleveren in de 
Barakken? Als raadslid had hij graag zicht gekregen op de echte redenen voor de wijziging van dit 
reglement. Hij wenst te weten waarom het niet gewerkt heeft, waarom wordt er veranderd en 
heeft het misschien wel gewerkt? Waarom gaat het nu om woningen van meer dan 50 jaar in 
plaats van woningen van 30 jaar? Dit is een vreemde situatie. Hij vergelijkt het met zijn huis dat 
van 1830 is en betekent dit dat hij nog altijd woont zoals in het jaar 1830. De burgemeester weet 
dit want hij is nog bij het raadslid thuis geweest. De datum van een huis zegt niets over de 
kwaliteit van de woning. Met een bepaald type van huizen, zou men wel eens de bal kunnen 
misslaan. Hij is al sinds de jaren tachtig aan het verbouwen en dit is voor hem een levenslang 
project. Moest hij het moeten herdoen, al dan niet met een premie, de vraag is of we dit nog op 
die manier moeten doen. Hij vraagt zich af of zijn huis dan nog meer in orde moest zijn. De 
verbouwingen van de jaren tachtig hadden betrekking op het isoleren door isolatiewol erin te 
steken zonder dit toe te plakken omdat het toen mode was. Men wist toen niet wat men aan het 
doen was. De huizen van de jaren tachtig vallen daar nog onder. Hij heeft weet van woningen van 
de jaren tachtig die nog zonder isolatie gebouwd werden. Hij is verrast geworden hoe de 
woningen in de jaren negentig aangepakt worden en dit zal niet zeker niet door raadslid 
Vanthournout worden tegengesproken. De techniek van het (ver)bouwen van woningen in de 
jaren tachtig verschilt zeer veel in de jaren negentig. We zullen ergens de grens moeten trekken 
zeker als we iedereen willen bedienen. Misschien moet de grens beter gemaakt worden zodat we 
misschien niet de echte doelgroep in de steek laten. Schepen Vandenbulcke zal pogen kort 
maar volledig te antwoorden. De perimeter wordt opgeheven waarbij ook andere mensen 
geholpen zullen kunnen worden. De verhoging van de ouderdom van 30 naar 50 jaar zal ook een 
grotere beperking met zich meebrengen. Een woning uit het jaar 1980 is ook reeds 39 jaar oud. 
We gaan ervan uit dat eerst de oudere woningen zullen aangepakt worden. Over de premie zelf 
kunnen we nog discussiëren tot morgen, maar de verbeteringspremie heeft in de vorige 
legislatuur 912.408 euro gekost. Nu is er in het meerjarenplan 50% meer voorzien. Meer premies 
moeten aanleiding geven tot meer verbeterde woningen en dit in combinatie met de premies 
zoals voorzien in het volgend punt. Hij verwijst ook naar het feit dat de premies in sommige 
gemeenten worden afgeschaft zoals in Wevelgem. De stad vindt het nodig dat de premies voor 
meer mensen voorzien zullen worden. Er zullen regelmatig evaluaties gebeuren zodat mogelijk de 
premiereglementen aangepast kunnen in de volgende jaren. Raadslid Mingels heeft zijn 
bedenkingen en zal dit reglement niet goedkeuren omdat de analyse niet in het dossier 
beschikbaar is. Hij vraagt dat bij een volgende wijziging de nodige stukken bijgevoegd zouden 
worden.  Schepen Vandenbulcke meldt dat deze analyse zich wel bevond in de stukken van de 
Intergemeentelijke Samenwerking Wonen in de Grensstreek.                                 

 

     



Amendementen 

Amendement van raadslid Kasper Vandecasteele. 
 

Toevoeging in laatste artikel van het reglement ( overgangsbepaling) 

Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 4 tweede lid), wordt rekening gehouden 
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake gemeentelijke 
verbeteringspremie (dd. 19.12.2016 en voorgaande reglementen). 
 
Het amendement van raadslid Kasper Vandecasteele wordt goedgekeurd met eenparigheid van 
stemmen. 

Stemming 

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, 
Karolien Poot) 

Besluit 

Artikel 1: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen van de gemeentelijke verbeteringspremie en 
stelt het reglement inzake de gemeentelijke verbeteringspremie als volgt vast: 

  

ARTIKEL 1 - AANVRAGER 

Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke 
verbeteringspremie worden toegekend aan elk natuurlijk persoon ( eigenaar-bewoner of 
vruchtgebruiker) die verbeteringswerken aan zijn woning uitvoert. 

  

ARTIKEL 2 - LIGGING 

De woning ligt op het grondgebied Menen en is minstens 50 jaar oud.  

  

ARTIKEL 3 - INKOMENSGRENS 

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van twee jaar geleden ligt lager dan: 

• € 43.870 voor alleenstaanden 

• € 62.670 voor gehuwden/samenwonenden 

• Te verhogen met € 3510 per persoon ten laste. 

  

ARTIKEL 4 - AANVRAAG 

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren voor de aanvang van de 
werken. 
 
Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 
jaar, te rekenen vanaf aanvraag bouwonderdeel 1. 

  

ARTIKEL 5 - BOUWONDERDELEN 

Volgende werken komen in aanmerking voor de verbeteringspremie: 



1. vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledig 
verdieping. De U-waarde van de beglazing bedraagt maximaal 1,0 W/m²K; 

2. dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de 
woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het 
plaatsen van isolatie alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De minimale Rd-
waarde van de dakisolatie bedraagt 4,5 m² K/W; 

3. werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt 
bestrijden; 

4. grondige elektriciteitswerken voorzien van een recent keuringsattest; 

5. de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van 
een badkamer als deze nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt 
verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en 
een of twee wastafels. 

6. gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige gevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of 
gelijkaardige tegen de volledige gevel; reinigen en hervoegen van de volledige gevel. 
Gevelrenovatie van zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen 
op voorwaarde dat de volledige voorgevel wordt gerenoveerd; 

7. het vervangen van dakgoten aan de voor- en zijgevel(s). De renovatie van dakgoten aan de 
zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat 
de dakgoot aan de voorgevel wordt gerenoveerd 

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften. Er 
wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag 
indien van toepassing. 

  

ARTIKEL 6 - PREMIEBEDRAG 

De minimale kostprijs per bouwonderdeel bedraagt 2.500 euro (excl. BTW). De premie per 
bouwonderdeel bedraagt 750 euro. 

Per woning bedraagt de totale premie maximaal € 3.000.  

  

ARTIKEL 7  - UITBETALING 

De verbeteringspremie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder 
zijn dan 1 jaar/bouwonderdeel vanaf aanvraagdatum, foto's van de nieuwe toestand en na gunstig 
verslag van de onderzoeker. 

De verbeteringspremie wordt uitbetaald op voorwaarde dat de woning als hoofdverblijfplaats 
wordt gebruikt. 

Het stadsbestuur kan ten allen tijde de werken komen vaststellen of deze niet strijdig zijn met de 
afgeleverde omgevingsvergunning en andere vigerende reglementen. 

Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van 
de steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te 
hangen tot 1 maand na toekenning van de premie. 

  

ARTIKEL 8 - BESLISSING 

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020. 

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor 
uitbetaling van de premie. Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de 
formele goedkeuring voor uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting. 

  

ARTIKEL 9 - INWERKINGTREDING 



Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt de beslissing van de 
gemeenteraad van  19 december 2016 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke 
verbeteringspremie. 

  

ARTIKEL 10 – OVERGANGSMAATREGEL 

Alle premie-aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019 vallen onder het voorgaande 
premiereglement dd. 19 december 2016 en worden ten laatste op 31 december 2020 behandeld. 

Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 4 tweede lid), wordt rekening 
gehouden met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake 
gemeentelijke verbeteringspremie (dd. 19.12.2016 en voorgaande reglementen). 

  

  

Artikel 2 : Bekendmaking  

De bekendmaking gebeurt overeenkomstig  de bepalingen van  artikelen 286,287 en 288 van het 
Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, en 
door publicatie op de gemeentelijke website. 

  

Artikel 3– Administratief toezicht 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur) 

  

Artikel 4 - Kennisgeving 

Afschrift van dit gemeentelijk reglement zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan: 

• griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be) 

• Wonen Vlaanderen (wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be) 

 

7. GR/2019/310 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere 
huurwoningen.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen 2 en 40-41 houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van reglementen 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 februari 2017  

De goedkeuring  in 2009 door de Vlaamse Overheid van de intergemeentelijke samenwerking 
‘Kwalitatief Wonen in de Grensstreek’ met Menen, Wervik en Mesen; 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 november 2015 houdende goedkeuring wijziging reglement 
inzake de gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen. 

Feiten, context en argumentatie 

 Overwegende dat de doelstellingen van de intergemeentelijke samenwerking ‘Kwalitatief Wonen 
in de Grensstreek’  onder meer gericht zijn op 

• ‘het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie’, onder meer het screenen van de 
gemeentelijke reglementen; 

• het ‘organiseren van een lokaal woonoverleg’ waarbij het lokaal overleg aandacht heeft 
voor de uitvoering van de intergemeentelijke samenwerking met haar doelstellingen; 



• ‘het aanbieden van basisinformatie aan de inwoners’ door het opzetten van acties t.a.v. 
bepaalde doelgroepen (o.a. senioren, kansarmen, handelaars, nieuwe inwoners, huurders, 
verhuurders, …); 

• ‘het verbeteren van de woonkwaliteit’ dit d.m.v. het plannen van gerichte acties; 

Na analyse van de gemeentelijke premiereglementen werd de gemeentelijke verbeteringspremie 
voor particuliere huurwoningen herwerkt. Het stadsbestuur blijft streven naar het verbeteren van 
de woonkwaliteit van private huurwoningen , en wil de eigenaars stimuleren om te investeren in 
het huurpatrimonium;  

Na de evaluatie blijkt dat een maximum van het aantal premie-aanvragen per eigenaar 
noodzakelijk is om met beperkt budget zoveel mogelijk verhuurders de kans te geven om 
aanspraak te maken op de premie. Er zal maximum 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen 
per eigenaar, natuurlijk persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks in volledige of gedeeltelijke 
eigendom. 

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5000 van de totale 
kostprijs. 

Er zal strenger worden opgetreden en maximaal 3 strafpunten worden  toegestaan na renovatie 
om het huurpatrimonium kwalitatief te verbeteren en te streven naar huurwoningen met een 
kwaliteitslabel A. 

Na toekenning van de premie zullen maximaal 6 maanden tussen 2 verhuringen toegestaan 
worden om langdurige leegstand te vermijden en om de vraag naar huurwoningen te 
beantwoorden. 

De voorwaarden werden gelijkgesteld met de voorwaarden van de Vlaamse renovatiepremie. 

Bij bouwonderdelen werd het plaatsen van een zonneboiler of warmtepompboiler toegevoegd.  

Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van 
de steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te 
hangen tot 1 maand na toekenning van de premie.  

Overwegende dat in de Meerjarenplannen en budgetten 2020 de nodige kredieten zullen voorzien 
worden; 

Overwegende het positief advies op het Lokaal Woonoverleg bijeen op 12.09.2019; 

Overwegende het advies van de commissie Wonen bijeen op 12.12.2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.12.2019; 

Tussenkomsten 

Raadslid Vandecasteele legt volgend amendement bij het begin van dit agendapunt neer :  

"Weglating van woord ‘rechtspersoon’ in artikel 5 punt 4 . Dit moet enkel natuurlijk persoon zijn 

Toevoeging in laatste artikel van het reglement ( overgangsbepaling) 

Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 8 derde lid) en de beperking tot 
maximum 1 huurwoning/gebouw per eigenaar (vernoemd in artikel 8 4e lid) , wordt rekening gehouden 
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen (dd. 30.11.2015 en voorgaande reglementen)". Schepen Vandenbulcke 
vult aan dat het conformiteitsattest verplicht is en er is ook de vaststelling dat er teveel premies 
toegekend werden voor een beperkt aantal mensen en firma's. Dit hangt ook samen met de 
verhoging van de premies. De Voorzitter verwijst ook naar de tussenkomst van raadslid Ugille 
in de gemeenteraadscommissie. Raadslid Poot ziet dit reglement als een stimulans voor 
kwalitatieve huurwoningen waar vroeger eigenlijk een ganse categorie van woningen onder de 
radar zou vallen. Nu moet een woning een A-label hebben en dit is een alles of niets-verhaal aan 
het worden. Het huidig systeem bood wel nog meer kansen hieromtrent. Men zou als alternatief 
kunnen voorstellen dat de premie met honderd euro zou verminderen bij een minpunt. Ze mist 
ook de stimulansen voor energievriendelijke woningen. Er zit in dit reglement weinig voor 
eigenaars die meerdere woningen hebben. Schepen Vandenbulcke vindt niet dat als de premies 
beperkt worden dat de controles zich tot die woningen zullen beperken. De stad gaat verdere 
controles uitvoeren en dit met twee controleurs. Het conformiteitsattest wordt verplicht 



gemaakt en dit te beginnen met de oudste woningen. Het systeem met de conformiteitsattesten 
tot 15 punten blijft gelden en er werden in totaal voor 364.000 euro premies uitbetaald. Sommige 
eigenaars hebben tot 15 premies ontvangen. Met dit bedrag kan je reeds in welbepaalde straten 
twee woningen kopen. Hier zullen in dit reglement iets minder mensen geholpen worden en in 
het vorige reglement meer mensen. Raadslid Poot vindt dat ook de premies beperkt kunnen 
worden en ze ziet dat er een maximaal aantal aanvragen zullen gedaan worden en de 
woningcontroles gebeuren tot op heden op basis van klachten. Er zou een andere insteek gegeven 
kunnen worden door ook de eigenaars te stimuleren. Schepen Vandenbulcke stelt dat iedere 
maand door de dienst huisvesting 10 mensen geholpen worden en dit niet enkel naar aanleiding 
van klachten. Het vroegere reglement heeft zijn doelstelling gemist. Voor energiebesparende 
maatregelen is er een bepaling opgenomen.            

Amendementen 

Amendement raadslid Kasper Vandecasteele 

Weglating van woord ‘rechtspersoon’ in artikel 5 punt 4 . Dit moet enkel natuurlijk persoon zijn 

Toevoeging in laatste artikel van het reglement ( overgangsbepaling) 

Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 8 derde lid) en de beperking tot 
maximum 1 huurwoning/gebouw per eigenaar (vernoemd in artikel 8 4e lid) , wordt rekening gehouden 
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen (dd. 30.11.2015 en voorgaande reglementen) 

Het amendement van raadslid Kasper Vandecasteele wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

  

Stemming 

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 onthoudingen (Philippe Mingels, 
Karolien Poot) 

Besluit 

Artikel 1: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen en stelt het reglement inzake de gemeentelijke verbeteringspremie 
voor particuliere huurwoningen als volgt vast :   

 ARTIKEL 1 - DOEL 

Het stadsbestuur wenst met de invoering van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private 
huurwoningen voor eigenaar-verhuurders een algemene kwaliteitsverbetering van het privaat 
huurpatrimonium na te streven. Door middel van deze premie wil het stadsbestuur eigenaar-
verhuurders ondersteunen in het opwaarderen van hun huurwoning(en). Daarnaast wordt het 
afleveren van een conformiteitsattest verplicht. 

  

ARTIKEL 2 - AANVRAGER 
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke 
verbeteringspremie voor private huurwoningen worden toegekend aan elke natuurlijke persoon, 
die verbeteringswerken uitvoert aan zijn huurwoning. De natuurlijk persoon is volle eigenaar van 
de huurwoning, die het voorwerp is van een premie-aanvraag. 

  

ARTIKEL 3 - HUURWONING 
Enkel private huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst 



kunnen in aanmerking komen voor deze premie. De huurder moet de woning gebruiken als 
hoofdverblijfplaats en moet ook officieel gedomicilieerd zijn in de huurwoning op het ogenblik van 
de  toekenning van de premie. 

  

ARTIKEL 4 - VOORONDERZOEK 
Gelijktijdig met het vooronderzoek in uitvoering van de premie-aanvraag wordt de procedure 
woningkwaliteit (cfr. Vlaamse Wooncode) opgestart. Dit gebeurt enkel wanneer de woning 
tijdens het vooronderzoek 15 strafpunten of meer scoort. 

  

ARTIKEL 5 – DEFINITIES 

1. Huurwoning: alle woningen in Menen die op de private huurmarkt rechtstreeks verhuurd 
worden aan particulieren (met uitzondering van woningen verhuurd volgens het sociaal 
huurstelsel) met een bouwdatum ouder dan 10 jaar. Indien meerdere appartementen 
verhuurd worden kan één premie bekomen worden voor het volledig gebouw. 

2. Premie: de eigenaar-verhuurder komt enkel in aanmerking voor een premie, indien de 
woning na uitvoering van de werkzaamheden  maximaal 3 strafpunten scoort op het 
technisch verslag. 

3. Technisch verslag: het verslag dat in het kader van een conformiteitsonderzoek door de 
technisch medewerkers van de Intergemeentelijke samenwerking Menen, Wervik en 
Mesen is opgesteld. Dit verslag wordt opgemaakt aan de hand van het vastgestelde model 
conform het besluit dd. 12.07.2013 van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen. 

4. Aanvrager: de aanvrager is een natuurlijke persoon die over het zakelijk recht beschikt 
van de huurwoning. 

5. Conformiteitsattest: is een attest afgeleverd door de burgemeester voor een woning die 
voldoet aan de kwaliteitsnormen van het decreet 09.07.1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode (B.S. 19.08.1997 en latere wijzigingen, d.i. integratiedecreet en 
integratiebesluit). Dit attest is geldig voor een periode van 10 jaar.  

6. Retributie: is een heffing die de overheid oplegt voor het leveren van een individuele 
dienst. Het conformiteitsattest wordt tegen een retributie van € 62,50 afgeleverd 
wanneer de eigenaar-verhuurder inspanningen levert om de gebreken van de huurwoning 
onder de 15 strafpunten te brengen, dit in uitvoering van de nodige werken conform dit 
premiereglement. Indien de eigenaar de strafpunten wegwerkt tot een A-label ontvangt hij 
een gratis conformiteitsattest. 

7. Kwaliteitslabel: is een bijkomende erkenning/attest afgeleverd door de stad enkel voor 
huurwoningen die 0 tot 3 strafpunten scoren. Dit attest is geldig voor een periode van 5 
10 jaar. Woningen met een kwaliteitslabel A worden gepubliceerd op ‘de lijst gezonde 
huurwoningen’ op de website van de stad. Woningen met een label A  worden vrijgesteld 
van de retributie van € 62.50.  

o A-label: tussen 3 – 0 strafpunten 

8. Geregistreerde huurovereenkomst: sinds 01.01.2007 moet iedere huurovereenkomst 
voor een gebouw dat bestemd is voor bewoning, verplicht worden geregistreerd door de 
verhuurder in het bevoegde registratiekantoor. 

9. Vooronderzoek: de technisch medewerkers van de stad doen een vooronderzoek ter 
plaatse en stellen aan de hand van een technisch verslag eventuele gebreken aan de 
woning vast. 

10. Intentieverklaring: tussen de eigenaar-verhuurder en het stadsbestuur wordt een 
intentieverklaring getekend. Hierin wordt bepaald dat de eigenaar-verhuurder in 
aanmerking kan komen voor premies indien hij/zij de vastgestelde gebreken wegwerkt en 
dat na de uitvoering van de werkzaamheden de woning conform wordt verklaard 
doormiddel van het afleveren van een conformiteitsattest. 



11. Hercontrole: na uitvoering van de werkzaamheden stelt de technisch medewerker vast of 
alle vastgestelde gebreken weggewerkt zijn. 

12. Geregistreerde aannemers: enkel facturen (BTW-stelsel voor particulieren) uitgevoerd 
door geregistreerde aannemers komen in aanmerking.  

  

ARTIKEL 6 - BOUWONDERDELEN 

1. Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige 
verdieping. Het glas moet minstens voldoen aan de waarde van U  1,0 W/m²K; 
2. Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. 
Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van 
isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De 
isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 4,5 m² K/W; 
3. Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt bestrijden; 
4. Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest; 
5. De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een 
badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad 
of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels; 
6. Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of 
gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel. 
7. Werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen: 

1. Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte; 

2. De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten 
verbrandingsruimte; 

3. Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een 
hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of Optimaz 
Elite (stookolie) 

4. De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming; 

5. Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal 

6. Plaatsing zonneboiler of warmtepompboiler 

8. Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel. 

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften. 

 
ARTIKEL 7 - PREMIEBEDRAG 

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5.000 van de totale 
kostprijs. De totale kostprijs bedraagt minimum € 3.000 (excl. BTW). 

  

ARTIKEL 8 - AANVRAAG 
De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de aanvang van 
de werken. De eigenaar-verhuurder stemt aan de hand van een intentieverklaring in met een 
vooronderzoek van zijn huurwoning. Op basis van de vastgestelde gebreken kan de eigenaar-
verhuurder een premie krijgen voor bouwonderdelen die hierboven opgesomd staan. 

Indien de aanvraag met de post verstuurd wordt, geldt de postdatum als datum van ontvangst. 

Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 
jaar, te rekenen vanaf aanvraag bouwonderdeel. 

Er kan maximum 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen per eigenaar, natuurlijk persoon, 
rechtstreeks of onrechtstreeks in volledige of gedeeltelijke eigendom. 

  

ARTIKEL 9 - UITBETALING 



Scoort de woning na uitvoering van de werken  maximaal 3 restpunten dan wordt de premie 
uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen (niet ouder dan 1 jaar vanaf aanvraagdatum) 
en na gunstig advies van de onderzoeker. 

 
Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-
aanvraag, alsook een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst. 

Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van 
de steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te 
hangen tot 1 maand na toekenning van de premie. 

 
ARTIKEL 10 - HUURPRIJSHERZIENING 

 
Na uitvoering van de werkzaamheden dient de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden 
onder volgende voorwaarden: 

1. Voor een lopende huurovereenkomst: mag de eerstvolgende huurprijsherziening conform 
de huurwet maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs voor de uitvoering van de werken; 

2. Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na de uitvoering van de werkzaamheden, 
mag de huurprijs max 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die 
woning; 

Deze voorwaarden worden door de verhuurder ter kennis gesteld van de huurder en toegevoegd 
aan het huurcontract. 

  

ARTIKEL 11 – HUURTERMIJN 

Indien de woning wordt verkocht binnen de 9 jaar na toekenning van de premies en/of de 
vastgelegde huurtermijn wordt vroegtijdig opgeschort,  de woning wordt na uitvoering van de 
werken niet opnieuw verhuurd of de eerstvolgende huurprijsherziening bedraagt meer dan 5% 
t.o.v. de laatste huurprijs, dan wordt een boete opgelegd in verhouding tot de niet uitgevoerde 
huurtermijn. Er mag een maximumperiode van zes maanden zijn tussen twee verhuringen. Deze 
boete is ten laste van de eigenaar die de werken uitvoerde en de premies ontving. 

 
Bijvoorbeeld: 

Na uitvoering van de werken wordt de woning voor 9 jaar verhuurd. Na 3 jaar wordt de verhuring 
stopgezet en beslist de eigenaar om de woning te verkopen. Dus werd een termijn van 6 jaar huur niet 
uitgevoerd. Dit betekent dat 2/3 van de huurtermijn niet werd nageleefd. De boete bedraagt in dit 
voorbeeld 2/3 terugbetaling van de toegekende premie.Deze boete is ten laste van de eigenaar die de 
werken uitvoerde en de premies ontving. 

 
ARTIKEL 12 - BESLISSING 

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor 
uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting. 

  

ARTIKEL 13 - INWERKINGTREDING 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt de beslissing van de 
gemeenteraad van 30 november 2015 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke 
verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen. 

 
ARTIKEL 14 – OVERGANGSMAATREGEL 

Alle premie-aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019 vallen onder het voorgaande 
premiereglement dd. 30 november 2015 en worden ten laatste op 31 december 2020 behandeld. 



Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 8 derde lid) en de beperking tot 
maximum 1 huurwoning/gebouw per eigenaar (vernoemd in artikel 8 4e lid) , wordt rekening gehouden 
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen (dd. 30.11.2015 en voorgaande reglementen).  

  

Artikel 2 : Bekendmaking  

De bekendmaking gebeurt overeenkomstig  de bepalingen van  artikelen 286,287 en 288 van het 
Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, en 
door publicatie op de gemeentelijke website. 

Artikel 3– Administratief toezicht 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur) 

Artikel 4 - Kennisgeving 

Afschrift van dit gemeentelijk reglement  zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan: 

• griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be) 

• Wonen Vlaanderen (wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be) 

 

8. GR/2019/311 | Verlenging gemeentelijke huisvestingspremies.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen 2 en 40-41 houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van reglementen. 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 februari 2017; 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid; 

Het decreet van 15 juli 2011, artikel 4, § 1, waarbij voor de lokale beleidscyclus 2020 - 2025 de 
Vlaamse beleidsprioriteiten voor het woonbeleid werden vastgesteld; 

De goedkeuring in 2009 door de Vlaamse Overheid van de intergemeentelijke samenwerking 
'Kwalitatief Wonen in de Grensstreek' met Menen, Wervik en Mesen; 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2013 houdende goedkeuring verlenging van het 
reglement inzake toekenning van gemeentelijke premie voor gevelrenovatiewerken van 
handelspanden, verlengd bij gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2018 (tot 31.12.2019); 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 november 2015 houdende goedkeuring verlenging van het 
reglement inzake toekenning van gemeentelijke premie  bij aankoop van een aanpalende woning of 
twee aaneen palende woningen waarbij 2 woningen tot één geheel worden gemaakt, verlengd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2018 (tot 31.12.2019); 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 november 2015 houdende goedkeuring verlenging van het 
reglement inzake toekenning van gemeentelijke slooppremie  voor een natuurlijke persoon, 
verlengd bij gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2018 (tot 31.12.2019); 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 november 2015 houdende goedkeuring verlenging van het 
reglement inzake toekenning van gemeentelijke aanpassingspremie, verlengd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2018 (tot 31.12.2019); 

Feiten, context en argumentatie 

Het decreet van 15 juli 2011, artikel 4, § 1, stelde voor de lokale beleidscyclus 2020 - 2025 de 
volgende Vlaamse beleidsprioriteiten voor het woonbeleid vast: 

1° de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden; 
2° de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
3° de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 



Overwegende dat de doelstellingen van de intergemeentelijke samenwerking ‘Kwalitatief Wonen 
in de Grensstreek’  onder meer gericht zijn op 

• ‘het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie’, onder meer het screenen van de 
gemeentelijke reglementen; 

• het ‘organiseren van een lokaal woonoverleg’ waarbij het lokaal overleg aandacht heeft 
voor de uitvoering van de intergemeentelijke samenwerking met haar doelstellingen; 

• ‘het aanbieden van basisinformatie aan de inwoners’ door het opzetten van acties t.a.v. 
bepaalde doelgroepen (o.a. senioren, kansarmen, handelaars, nieuwe inwoners, huurders, 
verhuurders, …); 

• ‘het verbeteren van de woonkwaliteit’ dit d.m.v. het plannen van gerichte acties; 

Na analyse van de gemeentelijke premiereglementen wordt voorgesteld om de  gemeentelijke 
premiereglementen voor diverse huisvestingspremies, te verlengen van 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2025, meer bepaald : 

A/ het reglement inzake toekenning van gemeentelijke premie voor gevelrenovatiewerken van 
handelspanden 

Overwegende dat de stad Menen verder de inspanningen wenst te stimuleren om hetzij de winkel 
te vernieuwen, hetzij een nieuwe winkel op te richten , en aldus de aantrekkelijkheid van de 
handelsstraten wil bevorderen; dat er voldoende alternatieven bestaan om de etalages van de 
winkelinrichting zichtbaar te houden zonder het risico op inbraken te verhogen, zodat het 
plaatsen van volledig metalen rolluiken niet aangewezen is en uitgesloten blijft van de betreffende 
premie; 

B/ het reglement inzake toekenning van gemeentelijke premie  bij aankoop van een aanpalende 
woning of twee aaneen palende woningen waarbij 2 woningen tot één geheel worden gemaakt 

Overwegende dat verder wordt gestreefd naar het verbeteren van de woonkwaliteit in bepaalde 
buurten naar analogie met de kansarmoede-atlas waar de stad Menen extra wil inzetten op de 
kwaliteit van het woningpatrimonium 

C/ het reglement inzake toekenning van gemeentelijke slooppremie  voor een natuurlijke persoon 

Overwegende dat verder wordt gestreefd naar het verbeteren van de woonkwaliteit in bepaalde 
buurten naar analogie met de kansarmoede-atlas waar de stad Menen extra wil inzetten op de 
kwaliteit van het woningpatrimonium; dat de te slopen woning gekoppeld is aan één van de 
volgende gemeentelijke registers: leegstaand, onbewoonbaar/ongeschikt of verwaarloosde 
gebouwen of woningen, of op het gewestelijke register van leegstaande bedrijfsruimtes;  

D/ het reglement inzake toekenning van gemeentelijke aanpassingspremie 

Overwegende dat deze verlengingen kaderen binnen de doelstellingen van de intergemeentelijke 
samenwerking 'Kwalitatief wonen in de Grensstreek' 

De motivering tot invoering en eerdere verlengingen wordt integraal overgenomen en blijft 
onverminderd van toepassing;  

Gelet op de toelichting aan het schepencollege en overzicht van de bedragen van premies welke 
van 01/01/2019 tot zitting van schepencollege van 04.12.2018 werden toegekend binnen de 
hiertoe voorziene budgetten; 

Overwegende dat in de Meerjarenplanning en budgetten 2020 de nodige kredieten zullen 
voorzien worden; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.12.2019; 

 
  

Tussenkomsten 

Raadslid Vandendriessche gaat veel wandelen en hij staat ervan versteld hoeveel woningen 
nog enkel glas hebben. In bijvoorbeeld het eerste deel van de Bruggestraat heeft hij een 25-tal 
panden geteld. Dit komt ook voor in de binnenstad en in de Ieperstraat. Die mensen zouden 
moeten aangesproken worden om dubbel glas te steken. De Voorzitter maakt het raadslid erop 



attent dat zijn tussenkomst wellicht betrekking had op het vorige agendapunt. Schepen 
Vandenbulcke antwoordt dat in artikel 6 van het vorig agendapunt aan de verzuchtingen van het 
raadslid tegemoet gekomen wordt dat ook een premie toegekend kan worden voor dubbel 
glas.       

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de reglementen tot toekenning van 
de  gemeentelijke huisvestingspremies, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, meer 
bepaald : 

  

A/ het reglement tot toekenning van de gemeentelijke premie voor 
gevelrenovatiewerken van handelspanden  
  

ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan een premie voor gevelrenovatie 
van handelspanden toegekend worden aan een privaatrechtelijk of natuurlijke persoon ( eigenaar 
of huurder ) die gevelrenovatiewerken uitvoert aan zijn handelspand met inbegrip van horeca. 

  

ARTIKEL 2 

Uitsluiting van de premie voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden 
met een rolluik waardoor de winkelinrichting niet meer zichtbaar is van op het openbaar domein. 

  

ARTIKEL 3 

Volgende gevelrenovatiewerken komen in aanmerking voor betoelaging: 

1.Schilderwerken van de volledige gevel; 

2.Aanpassen van gevelopeningen in een bestaand of nieuw handelspand zodat het plaatsen van een 
vol rolluik overbodig wordt; 

3.Plaatsen van nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; 

4.Reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel. 

  

Onder gevel wordt verstaan de straatgevel. 

Wanneer, naar aanleiding van de gevelrenovatiewerken, ook een luifel, zonnescherm of dergelijke 
worden geplaatst dan worden deze kosten ook in aanmerking genomen voor het berekenen van 
het premiebedrag. 

Van de bestaande woning die volledig wordt afgebroken en als handelspand weer wordt 
heropgebouwd, wordt de straatgevel in aanmerking genomen voor de berekening van de 
gevelrenovatiepremie. 

De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd zijn conform de stedenbouwkundige 
voorschriften. 

  

ARTIKEL 4 

De kostprijs van de gevelrenovatiewerken moet minimum 5.000 euro bedragen (BTW niet 
inbegrepen). 



De gemeentelijke premie bedraagt 20% van de kosten met een maximum van 1.500 euro. 

Het gemeentelijk premiebedrag wordt verhoogd met 10% indien uitsluitend Nederlandstalige 
opschriften worden gebruikt. 

Aanvullend kan voor handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied, zoals vermeld in art. 5, een 
bijkomende premie verkregen worden van 20% van de kosten met een maximum van 1.500 euro, 
gecofinancieerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met uitzondering van nieuwbouw, 
luifels en zonneschermen. 

  

ARTIKEL 5: 

De bijkomende premie, waarvan sprake in art. 4, geldt voor handelspanden gelegen in het 
kernwinkelgebied: 

-       Ieperstraat (huisnrs. t.e.m. 123 - 136); 

-       Yv. Serruysstraat (huisnrs. t.e.m. 10 – 22); 

-       Grote Markt; 

-       Bruggestraat (huisnrs. t.e.m. 187 – 216); 

-       Kortrijkstraat (huisnrs. t.e.m. 97 – 122A); 

-       Rijselstraat; 

-       Hoornwerk; 

-       Moeskroenstraat (huisnrs. t.e.m. 43 – 48) 

  

ARTIKEL 6 

Aanvraag van de premie gebeurt op de daartoe bestemde formulieren voor aanvang van de 
werken. De facturen van de uitgevoerde werken mogen op datum van aanvraag niet ouder zijn 
dan 1 jaar. 

De premie voor de gevelrenovatie van een handelspand kan voor hetzelfde handelspand slechts 
eenmaal aangevraagd worden binnen een ononderbroken periode van 10 jaar. 

  

ARTIKEL 7  

De uitbetaling van de gevelrenovatiepremie gebeurt na het voorleggen van de originele facturen 
van de uitgevoerde werken die conform de BTW-voorschriften zijn, facturen staan op naam en 
adres van de aanvrager, originele betalingsbewijzen op naam van de aanvrager, foto’s van de oude 
en de nieuwe toestand. 

De uitbetaling van de verhoogde premie, gecofinancierd door Agentschap Innoveren & 
Ondernemen, gebeurt onder voorbehoud van de beschikbare middelen toegekend vanuit het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

  

ARTIKEL 8 

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor 
uitbetaling van de premie. 

  

ARTIKEL 9: 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025 en 
vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2018. 

  



  

B/  het reglement tot toekenning van de gemeentelijke premie bij 
aankoop van een aanpalende woning of twee aaneen palende 
woningen waarbij 2 woningen tot één geheel worden gemaakt 

  
ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan de premie voor de aankoop van 
een aanpalende woning die reeds eigendom was van de aanvrager of aankoop van 2 aaneen 
palende woningen met als bedoeling van  2 woningen één woning te maken toegekend worden 
aan de natuurlijke persoon of een sociale huisvestingsmaatschappij die één of meerdere 
aanpalende woning(en) aankoopt . 

  

ARTIKEL 2 

De woning ligt in de afgebakende perimeter Menen-Centrum of Menen-Barakken. (afbakening 
perimeter zie bijlage). 

Na het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken moeten de 2 woningen conform de 
bouwvergunning verenigd zijn tot 1 geheel. 

  

ARTIKEL 3 

De premie wordt  aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren voor de aanvang van de 
werken en is voorzien van de bouwvergunning voor vereniging. 

  

ARTIKEL 4 

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de geregistreerde koopakte van de aanpalende 
woning of van de 2 aaneen,palende woningen, de goedgekeurde bouwvergunning en het bewijs 
van de aanpassing van de kadastrale gegevens. 

Het stadsbestuur kan ten allen tijde de werken komen vaststellen of deze niet strijdig zijn met de 
afgeleverde bouwvergunning en andere vigerende reglementen. 

De premie bedraagt 5000 euro. 

  

ARTIKEL 5 

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020 tot en 31 december 2025. 

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor 
uitbetaling van de premie. 

Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring 
voor uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting. 

  

ARTIKEL 6: 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025 en 
vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2018. 

  



C/ het reglement tot toekenning van de gemeentelijke slooppremie 
voor een natuurlijke persoon. 
  

ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan een premie bekomen worden 
voor het slopen van een woning/gebouw die op één van de volgende gemeentelijke registers staat: 
leegstand, onbewoonbaar/ongeschikt, onveilig of verwaarloosde  gebouwen of woningen of op de 
gewestelijke inventaris van leegstaande bedrijfsruimtes.   

  

ARTIKEL 2 

De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk evenals 
de andere definities van artikel 1.2 van het decreet: 

-eengezinswoning : elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden;  
-gebouw : elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, 
met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten; 

  

ARTIKEL 3 

De woning/gebouw ligt in de afgebakende perimeter Menen-Centrum of Menen-Barakken. 
(afbakening perimeter zie bijlage). 

  

ARTIKEL 4 

De aanvrager is een rechtspersoon. 

  

ARTIKEL 5 

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren voor de aanvang van de 
werken en is voorzien van een bouwvergunning voor sloop en vervangbouw. 

Sloop en heropbouw gebeurt door de aanvrager. 

Er kan slechts één aanvraag per project gebeuren per jaar. 

Een project wordt aanzien als de te slopen woningen zoals vermeld in de sloop-en 
bouwvergunning. 

  

ARTIKEL 6 

De premie wordt uitbetaald na voltooiing van de werken en uitbetaald aan de aanvrager van de 
bouwvergunning voor sloop en heropbouw. 

De premie bedraagt maximum de factuur van de sloop met een maximum van 10.000 euro ( excl. 
BTW voor belastingplichtige rechtspersoon, incl. BTW voor niet-BTW plichtige rechtspersonen ). 

Het stadsbestuur kan ten allen tijde de werken komen vaststellen of deze niet strijdig zijn met de 
afgeleverde bouwvergunning en andere vigerende reglementen. 

  

ARTIKEL 7 

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020 tot en 31 december 2025. 

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor 
uitbetaling van de premie. 



Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring 
voor uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting. 

   

ARTIKEL 8 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025 en 
vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2018; 

  

  

D/  het reglement tot toekenning van de gemeentelijke 
aanpassingspremie  
  

ARTIKEL 1  

Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke 
aanpassingspremie worden toegekend aan elk natuurlijk persoon ( eigenaar of huurder) die 
aanpassingswerken aan zijn woning uitvoert. De natuurlijke persoon( eigenaar of huurder) die 
aanpassingswerken uitvoert moet minstens 65 jaar zijn of minimum 66% gehandicapt. 

De huurders leggen een huurcontract voor van 9 jaar. 

  

ARTIKEL 2 

De woning moet gelegen zijn in de entiteit Menen. 

  

ARTIKEL 3 

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk 
of feitelijk samenwoont van twee jaar vooraf aan de aanvraag, moet lager liggen dan 29.000 euro. 

  

ARTIKEL 4 

De premie wordt  aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren voor de aanvang van de 
werken. 

De facturen van de uitgevoerde werken mogen op datum van aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Binnen een periode van 5 jaar kan de aanpassingspremie een tweede maal aangevraagd worden, 
mits de tweede aanvraag betrekking heeft op een ander bouwonderdeel . 

  

ARTIKEL 5 

Volgende werken komen in aanmerking komen voor de aanpassingspremie: 

1.  het maken van een badkamer( met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan 
de noden van een bejaarde of gehandicapte; 

2.  het installeren van een traplift of een rolstoelplateaulift. 

 Per bouwonderdeel moet een bedrag van minimum 2.000 euro kosten voorgelegd worden. 

  

ARTIKEL 6 

De premie bedraagt 750 euro per bouwonderdeel waarop de aanpassingswerken betrekking 
hebben. 

  



ARTIKEL 7 

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 
jaar , foto's van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker. 

De premie wordt uitbetaald op voorwaarde dat de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt. 

  

ARTIKEL 8 

Het stadsbestuur kan ten allen tijde de werken komen vaststellen. 

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025. 

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor 
uitbetaling van de premie. 

Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring 
voor uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting. 

  

ARTIKEL 9: 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2014 en 
vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 28.01.2013  houdende de goedkeuring van de 
gemeentelijke aanpassingspremie . 

  

  

Artikel 2 : Bekendmaking  

De bekendmaking gebeurt overeenkomstig  de bepalingen van  artikelen 286,287 en 288 van het 
Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, en 
door publicatie op de gemeentelijke website. 

  

Artikel 3– Administratief toezicht 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur) 

  

Artikel 4 - Kennisgeving 

Afschrift van dit gemeentelijk reglement  zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan: 

• griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be) 

• Wonen Vlaanderen (wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be) 

 

9. GR/2019/312 | Prijssubsidie AGB Menen - bepalen coëfficiënt.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur - artikel 204 §4 

Juridische grond 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2001 waarin de oprichting en de statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Menen werden goedgekeurd; 

Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het AGB Menen vanwege de 
stad Menen prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad 
geëxploiteerd door AGB Menen; 

  

  



Feiten, context en argumentatie 

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de prijssubsidie-coëfficiënt  1.5 ( Gemeenteraad van 26/11/2018 ) . 
Rekening houdende met een cijfermatige analyse en met het budget wordt er voorgesteld voor de 
periode van 16 november 2019 – 31 december 2019 de prijssubsidie-coëfficiënt te bepalen op een 
factor 10,5 en vanaf 1 januari 2020 naar een factor 2,5 over te gaan. Dit werd besproken met de 
financieel directeur. 

  

                                                                                            inclusief BTW 

totaal beschikbaar       2.007.268,00           

verbruikt       1.273.262,36           

nog beschikbaar 16/11/2019         734.005,64   waarvan reeds 477.000 EUR 
werd betaald 

              

simulatie ontvangst 16/11 - 
31/12             68.987,90           

              

factor                      10,64   =beschikbaar / 
ontvangst   

              

voorstel factor 10,5         

  

Er wordt dus voorgesteld de factor voor de periode 16/11/19 - 31/12/2019 te verhogen naar 10,5 
en vanaf 01/01/2020 de factor naar 2,5 aan te passen. In die zin dient het prijssubsidie reglement 
te worden aangepast : 

Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten 
voordele van het AGB Menen goed; 
Artikel 2. 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB MENEN 
 Het AGB Menen heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2019. Op basis van 
deze ramingen werd vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2019 de inkomsten voor de inkomgelden voor 
het zwembad ontoereikend zijn om economisch rendabel te zijn. 
Om economisch rendabel te zijn werd een prijssubsidie toegekend gelijk aan de voorziene prijzen 
(exclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot het zwembad vermenigvuldigd met een factor 1.5 ( 
Gemeenteraad van 26/11/2018 ) voor de periode vanaf 01/01/2019.  
Op basis van de inschatting van de omzet en de reeds verworven prijssubsidie tot en met 15 november 
2019 , en rekening houdende met de geldende prijssubsidie-coëfficiënt wenst het AGB Menen  voor de 
periode van 16 november 2019 – 31 december 2019 de prijssubsidie-coëfficiënt aan te passen en te 
bepalen op een factor 10,5. 
Met ingang van 01/01/2020 zal een prijssubsidie nodig zijn van factor 2,5 op de voorziene prijzen 
(exclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot het zwembad om economisch rendabel te zijn. 
De stad Menen erkent dat het AGB Menen, op basis van deze ramingen, om economisch rendabel te zijn, 
voor de periode  16 november 2019 – 31 december 2019 een prijssubsidie van de Stad Menen nodig 
heeft gelijk aan de voorziene toegangsprijzen (exclusief 6% btw) voor recht op toegang tot het zwembad 
vermenigvuldigd met een factor 10,5  en vanaf 01/01/2020 een prijssubsidie van de Stad Menen nodig 
heeft gelijk aan de voorziene toegangsprijzen (exclusief 6% btw) voor recht op toegang tot het zwembad 
vermenigvuldigd met een factor 2,5. 
De stad Menen wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat het zwembad toegankelijk is voor 
iedereen. De stad Menen verbindt er zich toe deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies. 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Menen voor recht op toegang tot het zwembad 
bedraagt de prijs (excl. 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een 



factor. Tot 15/11/2019 is deze factor 1,5; van 16/11/2019 tot en met 31/12/2019 is deze factor 10,5 ; 
vanaf 01/01/2020 is deze factor 2,5. 
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader 
van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Menen. In de mate er een 
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal AGB Menen deze steeds documenteren. 
Het AGB Menen moet op de 5de werkdag van elke maand de stad Menen een overzicht bezorgen van 
het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de 
zwembadinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De 
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB 
Menen uitreikt aan de stad Menen. De stad Menen dient deze debet nota te betalen aan AGB Menen na 
ontvangst. 
Artikel 3. 
De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit 
. 

Tussenkomsten 

  

Schepen Vandenbulcke omschrijft dit agendapunt als een technische uitleg die bepaald wordt 
door het al dan niet behalen van winst door het AGB. Voor de rest van 2019 verhoogt de factor 
van 1,5 naar 10,5. Daarna wordt voorgesteld om vanaf 2020 te starten met een factor 2,5. 
Raadslid Coppens verwijst dat dit reeds in het verleden zo bekend was. De voorwaarde om 
BTW af te trekken, is dat er ook winst gemaakt moet worden.   

Amendementen 

- 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het voorgestelde prijssubsidie reglement goed. 

 

10. GR/2019/296 | Restauratie belfort, voorgevel stadhuis en schuilkelder. Vaststellen van 
de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden.  

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 41 §1-10° : Gemeenteraad. 

Juridische grond 

Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads-en dorpsgezichten zoals 
gewijzigd ten diverse malen en laatst op 11 mei 2012; 

Decreet van 12 juli 2013 genaamd Onroerenderfgoeddecreet zoals laatst gewijzigd bij decreet van 
15 juli 2016, artikel 12.3.12; 

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten zoals gewijzigd bij 
het decreet van 19 december 2003, en bij besluit van de Vlaamse Regering ten diverse malen en 
laatst op 10 januari 2014; 

Ministerieel Besluit van 20 januari 2003 tot bescherming van het stadhuis en belfort te Menen; 

Ministerieel Besluit houdende toekenning van een restauratiepremie genomen door de Vlaamse 
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois op datum van 8 maart 
2017 zoals ter kennis gebracht aan de stad Menen op datum van 23 maart 2017; 

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

Overheidsopdrachtenwet 2016 17 juni 2016 inzonderheid artikel 35,36 en 81 §2-3°; 

Rechtsbeschermingswet 2013 iuncto 2017 inzonderheid artikel 30 §1 2 lid; 

KB Plaatsing 18 april 2017 inzonderheid artikel 7 §1-2° ; 



KB Uitvoering 14 januari 2013 iuncto 22 juni 2017 ; 

Welzijnswet 1996 en aanpassingen ; 

KB 2001 houdende de regeling inzake Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen;  

Feiten, context en argumentatie 

In de periode 2004-2007 werd het Stadhuis als onroerend monument en huis van het bestuur 
totaal gerenoveerd en dit in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Aansluitend 
daarop werd een laatste perceel voorgesteld met name het Belfort (Unesco werelderfgoed), de 
voorgevel van het stadhuis en de schuilkelder onder de Grote Markt daterend van WO II. 

In 2017 werd het Ministerieel Besluit ter officiële toekenning van betoelaging van dit laatste deel 
ontvangen. Het bestuur beschikt daarbij over een termijn van 5 jaar voor de uitvoering van de 
werken. De aanvraag dateerde van 2012 en een actualisering van stukken was noodzakelijk. Ten 
opzichte van het oorspronkelijk ontwerp werden enkele wijzigingen aangebracht aangaande de 
restauratie van de voorgevel (rubriek toegevoegde werken 7/08/2019 : wegvallende posten, 
herstel voegwerk, kalei topgevels, wegvallen betonnen lichtschacht op ondergrondse schuilkelder) 
.  Deze werden door het Agentschap Onroerend Erfgoed aanvaard voor opname in het bestek 
zonder aanpassing van het subsidiebesluit. Evenzo diende de raming van de werken te worden 
geïndexeerd. Inmiddels kan bij volledig actueel dossier tot de aanbesteding worden overgegaan.  

Bijgaand worden plannen, bestekmateriaal en raming gevoegd. 

De raming bedraagt indicatief na aanpassing werken voorgevel en na indexering € 697.915,27 
exclusief BTW 21% waarvan € 605.787,20 betoelaagbaar. Budgettair vertegenwoordigen de 
werken een totaal van € 844.477,47 ca 850.000. 

Het budget voor deze werken te voorzien is opgenomen in het ontwerp van Meerjarenplan 2020-
2025 onder de sleutel AR 2210007 BI 072010. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure met criteria prijs-kwaliteit voorgesteld. Hoewel 
de opdracht uit 3 onderdelen(belfort, voorgevel stadhuis, schuilkelder) bestaat is een opdeling in 
afzonderlijk gunbare percelen niet wenselijk gezien het een restauratieopdracht betreft van 
samenhangende onderdelen binnen één monument en de werken daartoe het beste onder één 
gespecialiseerd hoofdaannemer(volgens erkenning D24 klasse 4) gebeuren uit oogpunt van 
rationaliteit, efficiëntie en zuinigheid.  

De uitvoering zal verlopen per onderdeel, aansluitend zoveel als mogelijk en wordt voorzien in de 
jaren 2020-2022 bij eindtijdstip maart 2022. Het onderdeel schuilkelder wordt afgetoetst naar 
mogelijk technische synergie met de uitvoeringswerken heraanleg Grote Markt. 

Aan de Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden te willen 
vaststellen. 

Tussenkomsten 

Raadslid Vandendriessche vindt dat dit dossier heel goed uitgewerkt is en wenst het 
stadsbestuur proficiat met dit dossier. Schepen Vandenbulcke ziet dat dit dossier lang geduurd 
heeft en tegen 2022 moet dit dossier afgewerkt zijn. Raadslid Mingels corrigeert in dit dossier 
door te stellen dat de vorige legislatuur proficiat gewenst moet worden en de legislatuur daarvoor 
ook. Dit is een soort van moeilijke zwangerschap.  Voor dit schepencollege is dit inderdaad een 
zwaar dossier, maar dit dossier is voorbereid door de voorgangers. Het zou deze meerderheid 
sieren om dit ook zo mee te geven. Schepen Vandenbulcke heeft er geen probleem mee om 
dit zo te stellen en waar iedereen zijn verdienste heeft en het stadsbestuur zal inderdaad zijn best 
doen. De Voorzitter verduidelijkt dat hij dit dossier ook van zijn voorganger heeft overgenomen 
waar hij ook zijn kleine bijdrage aan geleverd heeft. Het mag gezegd worden dat dit Belfort 
Unesco-werelderfgoed is.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 : 



De gunningsvoorwaarden voor de opdracht van werken tot restauratie van het belfort, de 
voorgevel stadhuis en de schuilkelder worden vastgesteld bij goedkeuring van het in dossier 
voorgestelde bestek tezamen met alle plannen en te instrumenteren stukken. 

Artikel 2 : 

De opdracht wordt indicatief geraamd in totaliteit op een bedrag van € € 697.915,27 exclusief 
BTW 21%  waarvan € 605.787,20 betoelaagbaar hetzij op een totaal budgetttair bedrag van € 
844.477,47 ca. 850.000 ; 

Artikel 3 :  

Als wijze van gunnen wordt de openbare procedure weerhouden bij toepassing van prijscriterium 
en criteria verhouding prijs-kwaliteit. 

Artikel 4 : 

Deze opdracht van werken zal nationaal worden bekendgemaakt bij toepassing van de 
overgangsbepaling van artikel 129 1e lid KB Plaatsing 18 april 2017. 

Artikel 5 : 

§1. De kennisgeving van de gunning van de opdracht aan de kandidaten kan pas gebeuren nadat 
van het Agentschap Onroerend Erfgoed het akkoord voor de gunning werd bekomen.  

§2. De wachttermijn zoals voorzien onder artikel 11 eerst lid Rechtsbeschermingswet 2013-2017 
zal bij toepassing van artikel 30 §1 2e lid zelfde wet worden gerespecteerd vooraleer tot de 
sluiting over te gaan.  

 

11. GR/2019/285 | Aanvullend verkeersreglement inzake parkeren. Hervaststelling.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen 2 en 40-41, 
houdende bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van reglementen. 

Juridische grond 

• Art. 170 § 4 van de Grondwet; 

• De wet van 22 februari 1965, die aan de gemeenten toelaat parkeergeld op 
motorvoertuigen te heffen, opgeheven voor het Vlaamse Gewest bij Decreet van 9 juli 
2010, ter aanvulling van het decreet van 16 mei 2008, houdende diverse bepalingen inzake 
verkeersveiligheid; 

• De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB op 16 maart 
1968, en latere wijzigingen; 

• De wet van 7 februari 2003, houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, 
en het KB van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad 
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer dat door deze wet overtredingen op parkeren met beperkte 
parkeertijd, betalend parkeren en parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners, niet 
langer strafrechtelijk bestraft worden, met ingang van 1 maart 2004; 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 

• Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door 
parkeerbedrijven; 

• Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 

•  KB van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode), en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 27; 



•  KB van 9 januari 2007, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg, voor wat de gemeentelijke parkeerkaart betreft; 

•  Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 inzake aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 

•  KB van 5 juni 2013, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. (BS 28 
juni 2013), met name artikel 27 quinquies over het gebruik van de wielklem; 

•  MB van 1 december 1975, tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, 
bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, gewijzigd bij MB van 3 maart 2003 betreffende de 
parkeerkaart voor mensen met een handicap en latere wijzigingen; 

•  MB van 11 oktober 1976, houdende de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 

•  MB van 7 mei 1999, betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, 
gewijzigd bij MB van 3 maart 2003, 26 september 2005 en 24 augustus 2006 waarbij de 
personen die deze parkeerkaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze 
kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere 
regels voor afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald; 

•  MB van 3 mei 2004, ter wijziging van het MB van 18 december 1991, waarbij de personen 
die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit 
te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor 
uitreiking en voor gebruik worden bepaald; 

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

• Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de 
uitbreiding van de bekendmakingsplicht; 

Feiten, context en argumentatie 

In de gemeenteraad van 27/11/2017 werd met ingang van 01.01.2018 het algemeen 
verkeersreglement  inzake parkeren vastgesteld. 

Naar aanleiding van de vernieuwing van het retributiereglement in huidige gemeenteraadszitting, 
en enkele wijzigingen die hierin worden voorgesteld ter verdere optimalisatie van het 
parkeerbeleid, is het noodzakelijk om parallel ook het hiermee samenhangende 
verkeersreglement inzake parkeren aan te passen . 

Met het parkeerbeleid wordt een evenwicht nagestreefd tussen de verschillende 
parkeerbehoeften van de verschillende gebruikers. 

Het beperkt parkeren dient om in tijd en plaats de rotatie te bevorderen inzake de bezetting van 
het aantal beschikbare parkeerplaatsen. 

Het parkeerbeleid en de concrete toepassing van de aanvullende verkeers- en 
retributiereglementen inzake parkeren (betalend parkeren, parkeren in blauwe zone en bewoners 
parkeren) wordt regelmatig geëvalueerd en afgetoetst op haar toepasbaarheid en afdwingbaarheid. 
Volgende wijzigingen en evaluaties werden inmiddels uitgewerkt 

1. aanpassing in tarieven en in uurregeling (= eerste evaluatie - GR dd. 23 december 2005) 

2. omvorming kortparkeersysteem tot gratis kwartiertje (= tweede evaluatie – GR dd. 29 
april 2006) 

3. invoering minnelijke invorderingsprocedure (= vierde evaluatie- GR 30.11.2009) 

4. vereenvoudiging en gelijkschakeling van uren en tijd (overal max. 2uur parkeertijd en 2uur 
middagpauze, binnen parkeertijd van 9u tot 18u) (= derde evaluatie – GR dd. 30.06.2008) 

5. invoering parkeerkaart voor zorgverstrekkers en samenvoeging 3 retributiereglementen 
tot één(= vijfde evaluatie- GR 31.10.2011) 



6. invoering van handhaving via het gebruik van wielklemmen(GR 26.05.2014) 

7. invoering van langparkeren op grote parkings in het Centrum, aanpassingen 
Esplanadestraat en Barakkenstraat, wijziging retributie dagtarief  (GR dd. 20 oktober 
2014) 

8. eenvormige tarieven, invoering gratis halfuurtje, invoering bewonersparkeren in centrum, 
vereenvoudiging zones Barakken, nieuwe zones betalend en blauwe zone in centrum , 
invoering kortparkeren (8e evaluatie – GR 30.05.2016) 

9. invoering aannemerskaart en tekstuele optimalisatie reglementen conform instructies 
toezichthoudende overheden (9e evaluatie – GR 26.09.2016 + erratum GR 24.10.2017 
wegens technisch-juridisch administratieve rechtszetting) 

10. verdere vereenvoudiging van de zones (één betalende zone in het centrum met 
mogelijkheid tot gebruik van de bewonerskaart in die hele zone) - toekenning 
bewonerskaarten voor bewoners van station in de stationsomgeving; invoering van 
parkeren via mobiele App en via SMS-parkeren,  kosteloos parkeren bij de laadpalen voor 
elektrische voertuigen in de stad;(10e evaluatie - GR 27.11.2017) 

Naar aanleiding van de actuele hernieuwing van de reglementen, is het aangewezen volgende 
wijzigingen door te voeren met ingang van 1 januari 2020, in functie van actualisatie en verdere 
optimalisatie van het parkeerbeheer op de openbare weg te Menen, met name: 

• wijziging naam 'blauwe zone 2 Stationsomgeving ' naar 'blauwe zone 2 Omgeving 
Ieperstraat' (om reden van begripsverwarring nu: in blauwe zone 1 Station kan immers 
geen bewonersparkeren, in blauwe zone 2 kan dit wel) 

• invoering van blauwe zone 2d/7 (met bewonersparkeren) in het eerste deel van de 
Moeskroenstraat (ipv nu 7d/7 betalend parkeren zonder bewonersparkeren in eerste deel 
Moeskroenstraat- cfr handelsas) 

• invoering van elektronische bewonerskaart, met digitale controle via scanflow (nieuw - is 
een bijkomende optie naast de traditionele bewonerskaart die achter de voorruit ligt) 

• invoering van parkeren voor zorgverstrekkers voor garagepoorten 

• invoering van blauwe zone voor nieuwe (nog aan te leggen) parkingruimte bij hoek 
Demeystraat- met ingang van 1/7/2020 

• invoering van blauwe zone 2d/7 (met bewonersparkeren) in de Oostkaai (ipv exclusief 
bewonersparkeren Oostkaai) 

• vrijstelling van retributie voor erkende hulpdiensten   

• invoering van QRcode op de retributiebon, waardoor gepersonaliseerde 
klachtbehandeling en snellere  betaling mogelijk wordt (is nieuw, doch behoeft geen 
wijziging van enig reglement) 

• wijziging dat parkeerplaatsen voor elektrische wagens enkel voorbehouden zijn voor 
elektrische wagens mits deze geconnecteerd zijn (met parkeerretributie ingeval van 
misbruik). deze wagens zijn vrijgesteld van retributie. 

• invoering van parkings voor deelparkeren op Waalvest (met parkeerretributie ingeval van 
misbruik). Deelwagens zijn eveneens vrijgesteld van retributie mits op de aangeduide 
parkeerplaatsen geparkeerd.  

Gelet op de besprekingen met de politie PZ Grensleie van 25 juni 2019 en het verslag van dit 
evaluatie-overleg van 25 juni 2019 waar de diverse opmerkingen en vragen van bewoners en 
handelaars inzake parkeren aan bod kwamen; 

Gelet eveneens op de besprekingen met de parkeerconcessionaris Indigo/Streeteo van 19 
november 2019 inzake de aanpassingen en praktische implicaties; 

De voorstellen tot wijziging worden voorgelegd aan de verkeerscommissie van 3 december 2019 
voor advies; 

Het plan tot aanduiding van de diverse parkeerregimes (betalend parkeren en blauwe zone) 
alsook het plan houdende aanduiding van de onderscheiden zones van bewonersparkeren wordt 



eveneens aangepast in functie van de beperkte wijzigingen en zullen beide deel uitmaken van het 
reglement, waaraan het zal worden gehecht als bijlage; 

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de stad brengt aanzienlijke 
kosten met zich mee, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de gebruiker van deze 
parkeermogelijkheden. De toepassing van dit stedelijk aanvullend verkeersreglement geeft daarom 
aanleiding tot retributies, nader bepaald in het retributiereglement op parkeren zoals voorgelegd 
ter vaststelling van de Gemeenteraad in zitting van heden, 18 december 2019; 

Voorgestelde gecoördineerde ontwerptekst van aanvullend verkeersreglement (AVR) inzake 
parkeren wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, dit op voorstel van het College 
van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december 2019. 

  

  

  

  

 

Tussenkomsten 

Raadslid Maxy heeft het over de manier van aanpassen van dit reglement. Er worden zeker een 
aantal zaken verduidelijkt, maar dan niet voor de kleine wijzigingen. De kleine wijzigingen zullen 
niet voor duidelijkheid zorgen. Ze had liever een totale aanpassing van het parkeerreglement 
gezien in bulk. De gemeenteraad in februari 2020 zou daarom beter geweest zijn om dit aan te 
pakken en hierover te communiceren. Ze zal zich onthouden. Schepen Roose maakt duidelijk 
dat de stad bezig is met een nog grotere wijziging. Als we zouden wachten met de kleinere 
ingrepen, dan worden er bonnen uitgeschreven in de Oostkaai wegens bewonersparkeren, terwijl 
er daar geen bewoners meer zijn. Het gaat hier dan over absurdistan. Het gaat hier vooral over 
een reeks ideeën die beter zijn voor de inwoners. Raadslid Mingels begrijpt wel de reden 
waarom er nu wijzigingen worden doorgevoerd. Aan de collega's van de CD&V deelt hij dat hij er 
ook kan inkomen dat kleine wijzigingen wel moeten leiden tot een totaal aanpak. Hij zal wel 
meestemmen, maar hij wil ook niet hebben dat de stad steeds met kleine wijzigingen zal afkomen. 
Raadslid Dewiest ziet dat er veel punten wijzigen op korte tijd en toch dringt ze erop aan om 
meer parkeerplaatsen voor minder-validen te voorzien. Schepen Roose weet dat er een lijst van 
parkeerplaatsen voor minder-validen bestaat van ongeveer 160 plaatsen, waarvan ook enkele in de 
Barakken. Hij zal de lijst overmaken. Nu worden de wijzigingen gegroepeerd zodat men niet in 
iedere gemeenteraad met kleine wijzigingen moet komen.             

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, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 12 onthoudingen (Laurent Coppens, 
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Mattias 
Eeckhout) 

Besluit 

Algemeen Verkeersreglement parkeren. Wijziging en hervaststelling reglement. 

Het stedelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren, wordt als volgt gewijzigd en 
gecoördineerd: 

  

AFDELING 1 - BETALEND PARKEREN 

  

Artikel 1.1 

Het zonaal en betalend parkeren in de stad Menen is van toepassing in volgende zones : 



  

A/ Zone ‘Centrum’  

Deze zone wordt afgebakend door volgende punten 

• De Donkerstraat ter hoogte van het huisnummer 2 

• De Bruggestraat (vanaf het kruispunt met de Parkstraat, ter hoogte van nr. 117   

• de Esplanadestraat (kruispunt met de Koningstraat) 

• Kortrijkstraat thv huisnummer 23 

• Kerkstraat 2a 

• Kruispunt Bruggestraat-Rijselstraat-Grote Markt 

• Bruggestraat 31 

• Donkerstraat 4 

• Rijselstraat 80 

• Sint-Jansmolenstraat 1 

• Kerkstraat 37 

• Bruggestraat 78 

• Bruggestraat 128 

  

B/ Zone  ‘Barakken’ (= winkelas Rijselstraat ) 

Deze zone wordt afgebakend door volgende punten: 

• 2de deel Rijselstraat (vanaf de Leiebrug (ter hoogte van nr. 129 ) tot de grens met Halluin 
(Fr)(ter hoogte van nr. 310 ) 

Deze zone worden aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9aT’ met zonale 
geldigheid en opschrift ‘ticket’. 

  

Artikel 1.2 

Het betalend parkeren met bewonerskaart geldt in volgende straten : 

• de Esplanadestraat, (uitgezonderd het aanpalende binnenplein gelegen tussen de Grote 
Markt, Koningsstraat en Esplanadestraat), ter hoogte van 1 tot 21, oftewel de volledige 
straat 

• De Bruggestraat vanaf huisnummer 31 tot 117. 

Dit wordt aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9a’, met onderbord “ticket” 
en onderbord “uitgezonderd bewoners”. 

  

Artikel 1.3 

Het betalend parkeren zonder bewonerskaart geldt in volgende straten : 

• Parking Groentenmarkt  (naast de Grote Markt ) (met langparkeren) 

• Parking Centrum (in Kortrijkstraat)(3/4 betalend- linkergedeelte kant Donkerstraat en 
middenparkingblok (met langparkeren) 

• de twee parkeerblokken van de Parking Waalvest, ter hoogte van de hoeken Waalvest en 
Rijselstraat, kant ’t Schippershof (met langparkeren) 

• Parking Ziekenhuis (parking langs Oude Leielaan bij Ingang Ziekenhuis ) (met 
langparkeren) 



  

Dit wordt aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9a’, met onderbord “ticket” 

  

• Deel Bruggestraat, ter hoogte van huisnr. 228 tot en met nr. 232  en ter hoogte van 
huisnr. 254 (enkele plaatsen gesitueerd tussen lichten Sabbestraat en Moorselestraat) 
kortparkeren (zonder bewonersparkeren) 

• Deel Kortrijkstraat, ter hoogte van huisnr. 196 tot en met nr. 200 (enkele plaatsen tussen 
de 2 ronde punten kortparkeren (zonder bewonersparkeren). 

  

Dit wordt aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9a’, met onderbord “ticket -
30 min.” Aangevuld met de nodige X-borden 

  

AFDELING 2 - PARKEREN IN BLAUWE ZONE 

  

Artikel 2 

De beperkte parkeertijd in de stad Menen geldt in volgende zones 

  

Deze beperkte parkeertijd geldt niet voor houders van de bewonerskaart, voor zover hun 
bewonerskaart hen machtiging geeft tot parkeren in die bewonerszone . 

  

Artikel 2.1 -  Blauwe Zone 1  station   (zonder bewonersparkeren) 

afgebakend door volgende punten : 

- het Bevrijdingsplein (deel 1- parkeerruimte palend aan de kant Ieperstraat- tot aan het 
stationsgebouw)(zonder concreet huisnummer) 

  

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a aangevuld met het symbool van de 
parkeerschijf . 

  

Artikel 2.2  -  Blauwe Zone  2 Omgeving Ieperstraat (met bewonersparkeren) 

afgebakend door volgende punten : 

- Ieperstraat  ter hoogte van nr.123  (van kruispunt met Wervikstraat tot en met hoek 
Koningsstraat)(= gewestweg) 

- Koningstaat ter hoogte van nr.  51  (van kruispunt met Ieperstraat tot en met hoek 
Esplanadestraat) 

- Stationsstraat ter hoogte van nr.  12B (van kruispunt met  Koningsstraat tot en met hoek 
Dolfijnstraat) 

  

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a met zonale geldigheid aangevuld met het 
symbool van de parkeerschijf en het opschrift ” uitgezonderd bewoners”. 

  

  

Artikel 2.3  -  Blauwe Zone  3 (Centrum) (met bewonersparkeren) 

Op volgende openbare pleinen 



-       deel Parking Centrum, bij de Kortrijkstraat (rechterdeel palend aan gedeelte betalende 
parking) 

-       Parking 76, zijnde de parkeerplaats gelegen tussen de Rijselstraat en de Oude Leielaan 

  

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a aangevuld met het symbool van de 
parkeerschijf en het onderbord  ” uitgezonderd bewoners”. 

  

  

Artikel 2.4 -  Blauwe Zone  4 (Blekerijvesting), (met bewonersparkeren ) 

 afgebakend door volgende punten : 

-       Blekerijvesting ter hoogte van huisnummers  3 tot 45 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a  aangevuld met het symbool van de 
parkeerschijf en onderbord” uitgezonderd bewoners”. 

  

Artikel 2.5  -  Blauwe Zone  5 (Barakken) (met bewonersparkeren) , 

 afgebakend door volgende punten : 

• Hoornwerk ter hoogte van nr 1 

• Moeskroenstraat  ter hoogte van nr 178   

• Moeskroenstraat ter hoogte van nr  2/nr 274, kruispunt met Rijselstraat 

• Vlamingenstraat nr 118 en nr 162 

• Voorzorgstraat ter hoogte van nr 1 

• Harmoniestraat ter hoogte van nr 2 

• Prinses Paolalaan ter hoogte van nr 1 

• Grensstraat ter hoogte van nr 44, kruispunt met de Rijselstraat 

• Weidestraat ter hoogte van nr 60, 

• Halewijnstraat ter hoogte van nr 1A, 

• St-Hilariusstraat ter hoogte van nr 1. 

In deze zone wordt de beperkte parkeertijd ingevoerd op zaterdag, zondag en 
feestdagen(wettelijke en decretale feestdagen dus inclusief 11 juli), uitgezonderd voor bewoners. 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a met zonale geldigheid aangevuld met het 
symbool van de parkeerschijf en de opschriften “uitgezonderd bewoners “ en “zaterdag, zon- en 
feestdagen “. 

  

In volgende straten geldt eveneens blauwe zone (met bewonersparkeren)  

• Oostkaai , volledige straat (van zijgevel nr 144 Rijselstraat tot aan het jaagpad einde 
Oostkaai) 

  

In deze straat wordt de beperkte parkeertijd ingevoerd op zaterdag, zondag en 
feestdagen(wettelijke en decretale feestdagen dus inclusief 11 juli), uitgezonderd voor bewoners. 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a  aangevuld met het symbool van de 
parkeerschijf en onderbord” uitgezonderd bewoners” en “zaterdag, zon- en feestdagen “. 

 

AFDELING 3 - BEWONERSPARKEREN 



  

Artikel 3 – bewonersparkeren exclusief voor bewoners   

  

In enkele straten in het binnengebied van de Barakken wordt het parkeren voorbehouden 
uitsluitend voor bewoners van de straat zelf , nl.  

• Bakkerstraat ter hoogte van  2a tot 36, oftewel de volledige straat 

• Vredesstraat ter hoogte van 1  tot 22, oftewel de volledige straat 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a en E9a’ met zonale geldigheid met het opschrift 
‘bewoners’ aangevuld met de nodige X-borden.   

  

AFDELING 4 – ALGEMENE BEPALINGEN 

  

Artikel 4 – Plan 

Het plan tot aanduiding van de diverse parkeerregimes (betalend parkeren en blauwe zone) 
alsook het plan houdende aanduiding van de onderscheiden zones van bewonersparkeren wordt 
in bijlage gehecht aan deze gemeenteraadsbeslissing, en maakt hiervan deel uit; 

  

Artikel 5 – Inwerkingtreding en bekendmaking 

Vorig aanvullend verkeersreglement inzake parkeren dd. 27.11.2017 wordt opgeheven vanaf de 
inwerkingtreding van het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2020. 

De bekendmaking gebeurt overeenkomstig  de bepalingen van  artikelen 286,287 en 288 van het 
Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, en 
door publicatie op de gemeentelijke website. 

  

Artikel 6 – Administratief toezicht  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur) 

Dit gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning 
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. (aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be) 

  

Artikel 7 - Kennisgeving 

Afschrift van dit gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren zal worden 
overgemaakt ter kennisgeving aan: 

• de korpschef van de Lokale Politie Grensleie 

• de concessionaris voor parkeerbeheer 

• de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be) 

• de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be). 

• griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be) 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be). 

 

12. GR/2019/295 | Structureel onderhoud wegen : asfalt en beton. Dienstjaar 2020. 
Herhalingsopdracht. Vaststellen van de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden.  

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be


Bevoegdheid orgaan 

DLB artikel 41 §1 2e lid -10° de Gemeenteraad. 

Juridische grond 

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

Overheidsopdrachtenwet 2016 17 juni 2016 inzonderheid artikel 35,36,81 §2-1° en 42 §1-2° ; 

KB Plaatsing 18 april 2017 inzonderheid artikel 7 §1-3° ; 

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).; 

De bepalingen en verwijzingen van het Standaardbestek 250.4.1 voor de Wegenbouw van kracht 
per 1.01.2020. 

Feiten, context en argumentatie 

Het behoorlijk in stand houden van de openbare wegenis meer bepaald de onderdelen aangelegd 
bij procedés van asfalt of beton, is een regelmatige opgave voor het stadsbestuur. Dit moet 
kunnen op een vlotte en efficiënte doch tegelijk economisch zo voordelig mogelijke wijze. 

De Overheidsopdrachtenwet 2016 voorziet de mogelijkheid daartoe die neerkomt op het vinden 
van een geschikte aannemer, al of niet met onderaanneming, en de mogelijkheid daarbij de 
gunningsovereenkomst aanvankelijk gesloten te herhalen gedurende een periode van 3 
opeenvolgende jaren na de sluiting van het contract. 

Bijgaand wordt bestekdossier voorgesteld voor openbare procedure met prijs als enig 
gunningscriterium. De raming wordt bepaald uitgaand van de mogelijkheid van de herhaling en 
strekt zich dus over een termijn van maximaal 4 dienstjaren t.t.z. het dienstjaar van de gunning en 
de dienstjaren van herhaling. De totale raming hierbij berekend bedraagt € 1.361.237,50 exclusief 
BTW 21%. 

De nodige budgetten werden opgenomen in het voorstel tot Meerjarenplan 2020-2025 onder de 
budgetsleutel AR 2240007 BI 020000. 

Eens de gunning bekend is wordt door het CBS bij apart besluit telkens bepaald welke opdracht is 
uit te voeren en dit binnen de voor betrokken dienstjaar volgens MJP goedgekeurde middelen. 

De herhalingen worden apart door het CBS besloten en gesloten bij herhalingsovereenkomst, met 
de oorspronkelijke aannemer tegen de oorspronkelijke bestek-en offertevoorwaarden, in acht 
genomen de prijsherzieningsformule voor grondstoffen en lonen zoals daarbij gebruikelijk. Deze 
herhalingen worden in de besluitvorming als procedure initieel meegenomen voor benutting door 
het CBS lopende de mogelijke termijn. Ze zijn een faculteit voor het CBS en zeker geen 
verbintenis uit eerste gunning. Anderzijds zijn ze geen recht voor de gegunde kandidaat lopende 
de mogelijke termijn. 

Aan de Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 : 

De gunningsvoorwaarden voor de opdracht  Structureel Onderhoud Wegen : asfalt en beton 
voor dienstjaar 2020 inbegrepen de mogelijkheid tot herhaling gedurende 3 jaar vanaf de sluiting, 
wordt vastgesteld bij de goedkeuring van het bestek in dossier voorgesteld. 

Artikel 2 : 

De opdracht wordt geraamd op € 1.361.237,50 exclusief BTW 21% voor de periode inbegrepen 
de herhalingen.  

Artikel 3 : 



§1. Als gunningswijze wordt de openbare procedure met prijs als enig criterium vastgesteld. 

§2. De herhaling van de opdracht overeenkomstig artikel 42 §1-2° Overheidsopdrachtenwet 2016 
wordt bijkomend als gunningswijze vastgesteld gedurende de periode van 3 jaar volgend op de 
datum van de sluiting van de oorspronkelijke gunning. 

Artikel 4 : 

Deze opdracht zal nationaal gepubliceerd worden bij toepassing van de overgangsbepaling onder 
artikel 129 1e lid KB Plaatsing. 

Artikel 5 : 

De wachttermijn zoals voorzien onder artikel 11 Rechtsbeschermingswet 2013-2017 zal bij 
toepassing van artikel 30 §1 2e lid zelfde wet worden gerespecteerd vooraleer tot de sluiting over 
te gaan.  

  

  

 

13. GR/2019/255 | Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. 
Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Art. 464/1, 1°, van het WIB van 10 april 1992; 
Art. 2.1.4.0.2 en 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Omzendbrief BB 2018/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 17 december 2018 werd de verordening gemeente-opcentiemen op de 
onroerende voorheffing vastgesteld voor het aanslagjaar 2019 waarbij 1134 gemeente-
opcentiemen op de onroerende voorheffing werden geheven. 

  

De vernieuwing van deze verordening is noodzakelijk om de gemeentelijke opcentiemen voor 
2020 vast te stellen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing" vast.  

ARTIKEL 1 
Voor het aanslagjaar 2020 worden ten bate van de gemeente 1134 (duizend honderd vierendertig) 
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing. 

ARTIKEL 2 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 

ARTIKEL 3 
Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet 
Lokaal Bestuur. 



ARTIKEL 4 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook aan: 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst-OV-t.a.v. Katrien Matthijs, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst; 
FOD FINANCIEN-Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning-Studie- en documentatiedienst-
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek-t.a.v. mw. Anneliese D’haeseleer-North Galaxy-
Toren B 25e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 73 te 1030 Brussel; 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Financieel Management-t.a.v. Peter De Troyer, 
Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel; 
Ontvangkantoor Directe Belastingen, Hoveniersstraat 31 te 8500 Kortrijk. 

 

14. GR/2019/254 | Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting. 
Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Art. 464-470/2 van het WIB van 10 april 1992; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Omzendbrief BB 2018/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 17 december 2018 werd de aanvullende directe gemeentebelasting op de 
personenbelasting vastgesteld voor het aanslagjaar 2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  

Tussenkomsten 

Raadslid Platteau verheugt zich erop de verkiezingsbeloften worden nagekomen dat de 
belastingen niet verhogen ondanks de vele investeringen die op stapel staan. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Aanvullende directe gemeentebelasting op de 
personenbelasting" vast.  

ARTIKEL 1 
Voor het aanslagjaar 2020 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
De belasting wordt vastgesteld op 8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. 
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft 
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2019. 

ARTIKEL 2 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur 
der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen. 

ARTIKEL 3 
Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet 
Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 4 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 



330 van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook aan: 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst-OV-t.a.v. Katrien Matthijs, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst; 
FOD FINANCIEN-Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning-Studie- en documentatiedienst-
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek-t.a.v. mw. Anneliese D’haeseleer-North Galaxy-
Toren B 25e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 73 te 1030 Brussel; 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Financieel Management-t.a.v. Peter De Troyer, 
Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel; 
Ontvangkantoor Directe Belastingen, Hoveniersstraat 31 te 8500 Kortrijk; 

 

15. GR/2019/241 | Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, 
koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling 
reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 15/12/2014 werd de indirecte belasting op het plaatsen van terrassen, 
kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein 
vastgesteld voor de periode 2015-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
In Menen wordt een deel van het openbaar domein ter beschikking gesteld voor het plaatsen van 
terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar enz. tegen een redelijke prijs. 

Tussenkomsten 

De Voorzitter vraagt aan de gemeenteraad om de agendapunten 15 tot en met 32 samen te 
kunnen behandelen. Raadslid Maxy wenst dat deze reglementen niet in bulk behandeld te zien. 
Raadslid Vandamme verwijst naar zijn vorige tussenkomsten waarbij hij geen containerparken 
op de voetpaden wenst te zien. Raadslid Bonte-Vanraes vraagt of de terrassen altijd bij mooi 
weer buiten mogen staan. Schepen Syssauw meldt dat alleen het belastingreglement voorligt en 
hiervoor is geen hogere belasting bepaald in vergelijking met het vorige reglement en dat maakt 
niet voorwerp uit. Raadslid Mingels vindt het eerder geen vraag, maar hij ziet niet goed in 
waarom er steeds wordt verwezen naar de vorige reglementen. Hij ziet niet de nummering 
waarnaar de voorzitter verwijst. Raadslid Vandamme stelt dat hij nooit in de mogelijkheid is 
geweest om vuilbakken te plaatsen op het openbaar domein en moet men hiervoor dan niet 
betalen? De Voorzitter vindt dat het hier om handhaving gaat.  Schepen Syssauw verwijst 
naar het concrete geval waar er gekeken werd naar de inplanting los van de vergunning. Daarna 
zal gekeken moeten worden of er een vergoeding verschuldigd is conform het reglement.           

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en 
stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein" vast.  



ARTIKEL 1  
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, tenzij deze ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst. 

ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 

ARTIKEL 3 
De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor 
de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt: 

o 10,00 euro/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een 
oppervlakte gelijk aan of kleiner dan 20 m²; 

o 12,50 euro/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale 
oppervlakte groter dan 20 m²; 

o 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte 
benemen van de openbare weg; 

o 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg 
geplaatste handelsuitstallingen. 

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter 
aangerekend. 
De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro. 

ARTIKEL 4 
Een afgevaardigde van het stadsbestuur zal de opmetingen nagaan. 

ARTIKEL 5 
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het plaatsen. 

ARTIKEL 6 
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur uiterlijk de dag voor het plaatsen hiervan 
aangifte doen en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens verstrekken. De terrassen die al 
vergund zijn, zijn vrijgesteld van aangifteplicht. 

ARTIKEL 7 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 10 
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. 



ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

  

 

16. GR/2019/242 | Contantbelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privaat 
domein. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de contantbelasting op het plaatsen van 
kermisinrichtingen op privaat domein vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
Het is wenselijk een speciaal toezichtgeld te heffen ten laste van de personen die kermisbedrijven 
opstellen op privaat domein. 
Bij het oprichten van kermisinrichtingen op privaat domein zijn er aanvullende prestaties vereist 
van het stadsbestuur. 

Tussenkomsten 

Raadslid Soens  vraagt of er een voorbeeld gegeven kan worden en dat kermissen vooral op het 
openbaar domein staan. Wat is de hoogte van de inkomsten? Schepen Syssauw zal dit navragen 
bij de dienst en dit laten geworden. Hoe zit het dan met de kermissen die op privaat domein 
staan. Raadslid Soens wenst te weten wat dan privaat domein is. De Voorzitter verwijst naar 
het feit dat dit reglement reeds vroeger bestond en gestemd werd. Raadslid Coppens wenst 
aan de voorzitter een oproep te doen om niet steeds te verwijzen naar de reglementen die in het 
verleden bestonden, want dit is nogal kort door de bocht. Hij reageert om reden dat nieuwe 
raadsleden toch vragen mogen stellen over reglementen die reeds vroegere jaren bestonden. De 
Voorzitter verduidelijkt dat zijn insteek gebaseerd was om een aantal reglementen samen te 
behandelen omdat die reeds vroeger bestonden en onveranderd waren. Schepen Syssauw 
maakt duidelijk dat er een verschil bestaat tussen de goederen van het openbaar domein, die tot 
het gebruik van allen horen en goederen van het privaat domein, met een openbaar karakter en 
daarvan kan gebruik gemaakt worden mits vergunning en/of toestemming.    

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Contantbelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op 
privaat domein" vast. 



ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een contantbelasting op het 
plaatsen van kermisinrichtingen op privaat domein geheven ten voordele van de stad. 

ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting. 

ARTIKEL 3 
De belasting wordt berekend in evenredigheid tot de oppervlakte van de inrichting, tegen 0,75 
euro per vierkante meter. De minimum aanslag per inrichting bedraagt echter 12,50 euro. 

ARTIKEL 4 
De kermisreiziger zal minstens twee maand vóór dat hij de uitbating van zijn inrichting begint, aan 
het college van burgemeester en schepenen, een verklaring zenden. Daarin zal hij de opstelling, de 
aard en de afmetingen van zijn inrichting beschrijven. 

ARTIKEL 5 
De belasting is eisbaar vanaf de eerste dag van de plaatsing of het gebruik van private grond. 

ARTIKEL 6 
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet 
kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 

ARTIKEL 7 
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 datum van de contante inning van de belasting. 

ARTIKEL 8 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 9 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

17. GR/2019/243 | Contantbelasting op staangelden op openbare markten en privaat 
gebruik van de openbare weg voor ambulante handel. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Wet van 04.07.2005 tot wijziging van de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van 
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten en uitvoeringsbesluiten van 
24.09.2006; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 28/09/2015 werd de contantbelasting op staangelden op openbare 
markten en privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel vastgesteld voor de 
periode 2015-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  



Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Contantbelasting op staangelden op openbare markten en 
privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een contantbelasting op 
staangelden op openbare markten en privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel 
geheven. 

ARTIKEL 2 
Het staangeld voor het plaatsnemen op de openbare markten wordt als volgt vastgesteld: 

• marktkramen (demonteerbaar of mobiel niet-demonteerbaar) en los opgeslagen 
toonbanken opgesteld op het openbaar domein: 
het staangeld is vastgesteld op 1,00 euro per marktdag/per strekkende meter inrichting of 
toonbanklengte; ongeacht de aard van de te koop aangeboden waren. Onder 
toonbanklengte wordt  verstaan, iedere zijde van de marktkramen (demonteerbaar of 
mobiel niet-demonteerbaar) en van de los opgeslagen toonbanken, opgesteld op het 
openbaar domein, van waaruit de klanten worden bediend. Elk deel van een meter wordt 
als een volle meter beschouwd. 

• op de grond uitgestalde waren op de openbare weg: 
het staangeld is vastgesteld op 0,50 euro per marktdag/per strekkende meter uitgestalde 
waren. Het minimum staangeld is vastgesteld op 2,50 euro. Elk deel van een meter wordt 
als een volle meter beschouwd.  

ARTIKEL 3 
De houders van een abonnement voor een vaste standplaats op de openbare markt ontvangen 
daartoe per post een verzoek hun bijdrage te betalen tegen uiterlijk de laatste dag van de maand, 
voorafgaand aan het semester waarop hun abonnement betrekking heeft, dit door 
overschrijving of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. De prijs per semester van een 
abonnement omvat 25 staangelden. Ingeval het abonnement wordt verkregen in de loop van het 
semester, wordt de abonnementsprijs proportioneel berekend voor de duur van het aantal 
resterende kalendermaanden. Ingeval van opschorting van het abonnement van minstens één 
maand kan terugbetaling van het abonnementsgeld gebeuren, in overeenstemming met de 
voorwaarden van opschorting bepaald in het marktreglement. 

• De houders van een losse standplaats betalen het staangeld rechtstreeks en ter plaatse 
aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

• Occasionele verkopers zonder commercieel karakter, aan wie een standplaats buiten het 
marktplan werd toegewezen, betalen het staangeld eveneens rechtstreeks en ter plaatse 
aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

ARTIKEL 4 
Voor het elektriciteitsverbruik wordt per marktdag een afzonderlijke forfaitaire kostprijs 
aangerekend. De kostprijs hiervan wordt vastgesteld op: 

• 2,00 € voor gewone marktkramen; 

• 4,00 € voor marktkramen met sterk verhoogd energieverbruik. 

ARTIKEL 5 
De contantbelasting voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante activiteiten 
waarvoor een machtiging is vereist (zoals bedoeld in de wet van 25 juni 1993, zoals gewijzigd bij 
wet van 4 juli 2005 en in de wet van 20 juli 2006), wordt als volgt vastgesteld: 

• ambulante activiteiten buiten de wekelijkse openbare markten die een standplaats 
innemen langs de openbare weg: 10,00 €/dag/5 strekkende meter; 

• ambulante activiteiten aan de stedelijke begraafplaatsen: 15,00 €/dag/ingebruikname van 
een staanplaats (bestaande uit 5 strekkende meter). Per extra ingenomen strekkende 



meter wordt een extra bedrag aangerekend van 5,00 €. Elk deel van een meter wordt als 
een volle meter beschouwd;  

(beperkt toegelaten tussen 15 oktober en 2 november, mits voorafgaande aanvraag aan 
het college van burgemeester en schepenen) 

• ambulante handel met consumptie-ijs: 150,00 €/jaar  voor de hele entiteit Menen; 

• alle andere ambulante handel: 5,00 €/dag. 

ARTIKEL 6 
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet 
kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 

ARTIKEL 7 
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 datum van de contante inning van de belasting. 

ARTIKEL 8 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 9 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

18. GR/2019/244 | Belasting op uitbating van bars en privé-clubs. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de belasting op uitbating van bars en privé-clubs 
vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
Sedert de inwerkingtreding van het reglement zijn het aantal bars en privé-clubs op het 
gemeentelijk grondgebied teruggedrongen. Een blijvende gereglementeerde aanpak blijft 
aangewezen om het aantal bars en privé-clubs beheersbaar en controleerbaar te houden om geen 
overlast te vormen voor de omliggende woningen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op uitbating van bars en privé-clubs" vast.  



ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven 
ten laste van de uitbater van een bar en privé-club.  

ARTIKEL 2 
Een bar of privéclub is een drankgelegenheid of inrichting waar personen, ongeacht hun geslacht, 
met of zonder loon, tijdelijk of bestendig, de klanten lokken of bedienen en die de handel van de 
uitbater bevorderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij door met de klant te verbruiken, 
hetzij tot verbruik aan te zetten door alle andere middelen dan de eenvoudige uitoefening van 
zang-, dans-, of woordkunst. De belasting is verschuldigd ongeacht of de toegang afhankelijk 
gesteld wordt van het vervullen van zekere formaliteiten of voorbehouden is aan zekere 
personen. 

ARTIKEL 3 
Deze belasting bedraagt 5.000 euro per belastingplichtige drankgelegenheid of inrichting. De 
belasting is ondeelbaar en is verschuldigd voor gans het jaar, welke ook de datum van aangifte zij. 

ARTIKEL 4 
De eigenaar van het materiaal van de drankgelegenheid, alsmede de eigenaar van het onroerend 
goed waarin de belastingplichtige inrichting wordt uitgebaat, zijn hoofdelijk aansprakelijk, voor de 
betaling van de belasting. Wanneer de belastingplichtige inrichting wordt geëxploiteerd door een 
zaakwaarnemer of een ander aangestelde, is de belasting verschuldigd door de lastgever. Het is 
desgevallend de houder die moet bewijzen dat hij de drankslijterij voor rekening van een derde 
uitbaat. 

ARTIKEL 5 
De belasting is persoonlijk en voor gans het  jaar verschuldigd, welke ook de datum van de 
opening van de belastingplichtige inrichting is. 
Ingeval van overname van een drankgelegenheid is de belasting andermaal door de nieuwe 
exploitant verschuldigd. 

ARTIKEL 6 
De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht elk jaar bij het gemeentebestuur, 
schriftelijk aangifte te doen van de exploitatie van een bar of privéclub. 

ARTIKEL 7 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 10 
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. 

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  



ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

19. GR/2019/246 | Retributie voor opgravingen. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en wijzigingen; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de retributie voor opgravingen vastgesteld voor de 
periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
Het vergelijkend onderzoek van diverse omliggende gemeenten toont aan dat er gedifferentieerde 
prijzen worden gehanteerd. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie voor opgravingen" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie voor opgravingen 
geheven. 

• Opgraving uit de grond: 600,00 euro; 

• Opgraving uit het columbarium en uit het urnenveld: 200,00 euro; 

• Opgraving van kinderen tot en met 12 jaar: 300,00 euro. 

ARTIKEL 2 
De retributie is niet verschuldigd voor volgende opgravingen: 

• bevolen door de gerechtelijke of burgerlijke overheid; 

• genoodzaakt door het overbrengen van een oude naar een nieuwe begraafplaats, van 
lijken die teraardebesteld werden in een in concessie gegeven grond; 

• van het stoffelijk overschot van voor het vaderland gestorven militairen en burgers. 

ARTIKEL 3 
De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt na goedkeuring van de aanvraag door 
de burgemeester. De retributie wordt ingevorderd door overschrijving op de bankrekening van 
de stad met vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of gestructureerde 
mededeling, via bancontact na ontvangst van de factuur of cash.  
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. Bij betwisting kan het 
stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.  



ARTIKEL 4 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 5  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

20. GR/2019/247 | Verhaalbelasting op de wegenuitrusting. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd het reglement van de verhaalbelasting op de 
wegenuitrusting vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Verhaalbelasting op de wegenuitrusting" vast. 

ARTIKEL 1 
Vanaf de datum waarop het college van burgemeester en schepenen het proces-verbaal van de 
voorlopige keuring der werken heeft aanvaard, worden de kosten voor grondwerken en 
wegbedekkingen, plaatsen van trottoirbanden of een andere welkdanige wegenuitrusting, door 
middel van een jaarlijkse directe belasting, verhaald op de al dan niet aangelande eigendommen 
langsheen de openbare wegen of gedeelten van openbare wegen waarin bovenvermelde werken 
werden uitgevoerd. 
De belasting wordt enkel geheven wanneer het een volledig nieuw weggedeelte  betreft en er 
door deze aanleg mogelijkheid bestaat nieuwe uitgeruste kavels te realiseren. 
Onderhoud en vernieuwing vallen niet ten laste van de aangelanden. 

ARTIKEL 2 
De terugvorderbare uitgaven zijn: 

•      de kosten voor het opstellen van de plannen; 

•      de kosten voor het opmaken van het ontwerp; 

•      de kosten van de grondwerken, funderingen en wegbedekkingen (inbegrepen greppels 
en boordstenen); 

•      de kosten van de uitrusting nodig voor de afvoer van het regenwater. 

 Het maximum van de terugvorderbare uitgaven wordt berekend op een maximum breedte van 
de weg van 24 meter. 

ARTIKEL 3 
De belastingaanslag, die ieder eigendom treft, is gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter, 



vermenigvuldigd met de lengte van het eigendom langs de straatzijde.De eenheidsprijs per 
strekkende  meter wordt verkregen door het totaal der terugvorderbare uitgaven te delen door 
de totale lengte der eigendommen langs de straatzijde. Bedoelde eenheidsprijs zal door het 
college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld in de loop van de maand januari van 
ieder jaar. 

ARTIKEL 4 
Wanneer er twee of meer eigendommen gelegen zijn binnen een der zones welke zich langs 
weerszijden van de weg uitstrekken over een diepte van 8 meter, dan wordt de belasting welke 
berekend wordt overeenkomstig artikel 3, verdeeld onder de betrokken eigenaars in verhouding 
tot de hun toebehorende oppervlakte binnen de betrokken strook. Wanneer er een strook "non 
aedificandi" bestaat, wordt er geen rekening gehouden met de diepte dezer stroken voor de 
berekening van de diepte van 8 m. 

ARTIKEL 5 
Indien de verkavelaar door een verkavelingsovereenkomst alle kosten van de wegenuitrusting 
heeft betaald, voor de eigendommen of gedeelte van eigendommen uit een goedgekeurde 
verkaveling die uitgeven op de openbare weg, worden alle loten vrijgesteld. 

ARTIKEL 6 
Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt berekend op grond van de jaarlijkse last van de lening 
(aflossing + interest), terug betaalbaar over 20 jaar, door de gemeente verschuldigd aan Belfius 
Bank N.V., op de kapitalen die zij met het oog op het uitvoeren der werken er ontleende, of, 
indien de uitgave gedaan werd zonder toevlucht tot een lening, volgens de annuïteit die door 
Belfius Bank N.V. geëist werd op de in artikel 1 vermelde datum. 

ARTIKEL 7 
De belastingplichtige kan, te allen tijd, het eigendom ontlasten van het bedrag der terugvorderbare 
uitgave, die erop betrekking heeft, door aan de gemeente, na voorafgaande schriftelijke aanvraag, 
het bedrag der nog niet eisbare schijven van het kapitaal te storten. De interest is steeds 
verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats heeft. 

ARTIKEL 8 
De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar. 
Ingeval er een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik bestaat is de belasting 
verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker, terwijl de eigenaar 
hoofdelijk mede de belasting verschuldigd is. 
Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de 
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking heeft 
op het gebouw, verdeeld onder hen in verhouding tot het kadastraal inkomen, vastgesteld voor 
ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten ontstaan tussen deze 
verschillende eigenaars. 

ARTIKEL 9 
De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd door diegene die het eigendom bezit op de in artikel 
1 vermelde datum. 

ARTIKEL 10 
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe titularis belastingplichtig 
vanaf 1 januari volgend op de datum der akte die hem het recht toekent. 

ARTIKEL 11 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 12 
De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen :  

• wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en besluiten; 

• voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de 
gemeente, zoals bepaald door de gemeenteraad; 



• voor de terreinen waarop het, ingevolge een beslissing van de overheid, niet toegelaten is 
of niet mogelijk is te bouwen, ter zake worden aaneen palende terreinen die aan 
eenzelfde eigenaar toebehoren, als één geheel beschouwd. 

• bij hoekpercelen of percelen uitgevend op meerdere wegen wordt de belasting uitgesteld 
voor die delen van wegen waar geen uitweg genomen wordt. In dit geval betalen ze de 
volledige lengte waar wel een uitweg genomen wordt. Indien een bijkomende uitweg later 
ontstaat, wordt toepassing gemaakt van artikel 3.  

 Wanneer de toestand, om reden waarvoor de belasting uitgesteld werd, geheel of gedeeltelijk 
een einde neemt vóór het verstrijken van een periode van twintig jaar te rekenen vanaf het eerste 
aanslagjaar, is de jaarlijkse belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend. 
Indien bij het verstrijken van de 20 jaren, deze toestand nog geen einde heeft genomen, wordt het 
goed definitief vrijgesteld. 

ARTIKEL 13 
De bepalingen van de vroeger van kracht zijnde reglementen op de verhaalbelastingen blijven van 
kracht op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden. 

ARTIKEL 14 
Het huidig reglement is toepasselijk op de werken voor wegenuitrusting waarvan de voltooiing 
gelegen is tijdens de aanslagjaren 2020-2025. 

ARTIKEL 15 
De gemeente verbindt er zich toe, aan de belastingplichtigen die de belasting in kapitaal mochten 
hebben gekweten, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd worden als 
ten onrechte betaald ten gevolge van opheffing of verlaging van de belastingvoet tijdens de 
aanslagjaren 2020-2025. 

ARTIKEL 16 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 17  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

21. GR/2019/248 | Directe belasting op wedkantoren. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd het reglement directe belasting op wedkantoren 
vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



De gemeenteraad stelt het reglement "Directe belasting op wedkantoren" vast. 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse directe belasting op 
wedkantoren geheven, toegelaten in het kader van art. 66 van het wetboek der met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 

ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door ieder persoon, vereniging of maatschappij, die een agentschap of 
onder agentschap uitbaat. 
Indien het agentschap of onder agentschap door een beheerder of een andere aangestelde 
gehouden wordt voor rekening van een derde persoon, wordt, voor de toepassing van deze 
belasting, alleen de lastgever beschouwd als uitbater. 

ARTIKEL 3 
Het belastingbedrag wordt, per agentschap of onder agentschap, vastgesteld op 62,00 euro per 
maand bedrijvigheid of per gedeelte ervan. 

ARTIKEL 4 
De belasting is verschuldigd per 1 januari voor gans het jaar. 
Evenwel in geval van sluiting van een agentschap of van een onder agentschap in de loop van het 
jaar, wordt de belasting verminderd in evenredigheid tot het aantal nog te lopen maanden na de 
sluitingsmaand. 

ARTIKEL 5 
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur aangifte doen en alle voor de aanslag 
noodzakelijke gegevens verstrekken. 

ARTIKEL 6 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 7 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 8 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 9 
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. 

ARTIKEL 10 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 11 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 



22. GR/2019/250 | Directe belasting op de bank-, financierings- en kredietinstellingen. 
Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de directe belasting op de bank-, financierings- en 
kredietinstellingen vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe belasting op de bank-, financierings- 
en kredietinstellingen.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op 
de voor publiek toegankelijke bank-, financierings- en kredietinstellingen. 
Wordt voor toepassing van onderhavige belasting als dusdanig aangezien, alle in de stad gevestigde 
bank-, financierings- en kredietinstellingen, haar agentschappen en bijkantoren, evenals 
spaarkassen, particuliere uitbatingen, eenmanszaken en geldautomaten. 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen, onder wiens handelsnaam de 
vorenbedoelde instellingen, agentschappen of bijkantoren worden uitgebaat. 

ARTIKEL 2 
Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt als volgt vastgesteld : 

•      150,00 euro per loket 

•      150,00 euro per automatisch geldapparaat 

•      150,00 euro voor eenmanszaken die voor exploitant enkel een nevenberoep 
uitmaken  

  

ARTIKEL 3 
Voor de instellingen zonder specifiek afgescheiden loketten, wordt voor "loket" aanzien: 

• een bedieningsruimte aan een balie van 1,5 strekkende meter; 

• een bedieningslokaal geschikt om een klant te ontvangen indien dit niet aan een loket of 
balie gebeurt. 

ARTIKEL 4 
De belasting is niet verschuldigd voor de instellingen die krachtens de wet vrijgesteld zijn van de 
gemeentebelasting. 

ARTIKEL 5 
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele jaar verschuldigd, welke ook de datum is waarop de 
dienstverlening van de instelling aanvangt of eindigt, tenzij de aanvangsdatum valt na 30 november, 



in welk geval voor het lopende jaar geen belasting wordt toegepast. Bij overname van de instelling 
is de nieuwe houder eveneens belastingplichtig. 

ARTIKEL 6 
De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden aangifte te doen bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
De aangifteformulieren die hiertoe door het college van burgemeester en schepenen worden 
verstuurd, vermelden de periode binnen dewelke de aangifte dient te geschieden. 
Het niet ontvangen van een dergelijk formulier ontslaat de gebruiker niet van zijn aangifteplicht. 
Van de verandering van houder of van definitieve stopzetting van bedrijvigheid dient binnen de 
maand aangifte te worden gedaan bij het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 7 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 10 
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. 

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

  

  

 

23. GR/2019/251 | Belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door 
nijverheids- of handelsbedrijven of -instellingen. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers 
door nijverheids- of handelsbedrijven of -instellingen vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door 
nijverheids- of handelsbedrijven of -instellingen" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting op het 
plaatsen van permanente wegwijzers gevestigd - toestand 1 januari van het aanslagjaar - geplaatst 
op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf of -instelling op het openbaar domein. 

ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door het bedrijf of instelling op wiens initiatief de wegwijzer werd 
geplaatst, indien het een rechtspersoon is, of door de exploitant ervan. 

ARTIKEL 3 
De belasting wordt vastgesteld op 25,00 euro per wegwijzer. 

ARTIKEL 4 
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 

ARTIKEL 5 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 6 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 8 
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. 



ARTIKEL 9 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 10 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

  

  

 

24. GR/2019/256 | Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 15/12/2014 werd de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde reclamebladen vastgesteld voor de periode 2015-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
Het gebruik van huis-aan-huis bedeling van commerciële drukwerken met alle ecologische, 
economische en sociale gevolgen vandien en in het bijzonder de invloed op de hoeveelheid 
huisvuil neemt toe en dus ook de kosten van de huisvuilophaaldienst. 
Een tarifering naargelang het gewicht van de folders respecteert best het principe van 'de vervuiler 
betaalt'. 
De streekbladen verstrekken informatie van algemeen nut waardoor het billijker is om een 
redelijker tarief in te lassen. 
Een vrijgesteld gecumuleerd gewicht van 100 gram is op jaarbasis billijker. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor 
de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met 
handelskarakter en van gelijkgestelde producten. 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als 
zijnde geadresseerd. 

ARTIKEL 2 
In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder: 
Drukwerk met handelskarakter: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan 



commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is 
de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de 
adverteerder. 
Gelijkgestelde producten: de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot 
gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. 
Verspreiding aan huis: het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan) achterlaten 
van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van de bestemmelingen. 

ARTIKEL 3 
De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de uitgever, drukker en verdeler niet 
gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, 
handelsnaam, logo of embleem het drukwerk wordt verspreid. 

ARTIKEL 4 
De belasting wordt vastgesteld op 0,0006 euro per gram per exemplaar. 

ARTIKEL 5 
De belasting wordt vastgesteld op 0,0001 euro per gram per exemplaar voor de drukwerken die 
ten minste 48 maal per jaar verschijnen, een gevarieerd aantal van minstens 20 verschillende 
adverteerders opnemen en een vast redactioneel gedeelte bevatten van stadsberichten, 
wachtdiensten, agenda’s, kleine aankondigingen van particulieren, streeknieuws verzorgd door 
journalistieke medewerkers. 

ARTIKEL 6 
Vrijstelling van belasting wordt voorzien voor: 

• publicaties waarbij het gecumuleerd gewicht op jaarbasis niet meer dan 100 
gram bedraagt. Vanaf het gecumuleerd gewicht op jaarbasis meer dan 100 gram bedraagt 
wordt alle drukwerk integraal belast vanaf het eerste exemplaar; 

• publicaties van feestcommissies van straten, wijken of dorpen die gesubsidieerd worden 
door de stad of die lid zijn van een adviesraad; 

• publicaties voor sport, jeugd en socio-culturele activiteiten van verenigingen die 
gesubsidieerd worden door de stad of die lid zijn van een adviesraad; 

• publicaties van openbare diensten en van politieke partijen; 

• verspreiding van rouwberichten; 

• publicaties waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50% of meer ingenomen wordt door 
algemene informatie zonder handelskarakter. 

ARTIKEL 7 
De belastingplichtige is gehouden voorafgaand aangifte te doen, bij voorkeur door middel van het 
aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld en dit uiterlijk op 
de laatste werkdag voor de verspreiding. Hij dient hierbij tevens een specimen van het te 
verspreiden drukwerk of gelijkgesteld product in. 
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode 
van hoogstens één jaar. 

ARTIKEL 8 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 



ARTIKEL 9 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat periodiek vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 10 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 11 
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. 

ARTIKEL 12 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 13 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur  

 

25. GR/2019/257 | Directe belasting op de tweede verblijven. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 waarin wordt aangegeven dat het maximumtarief is 
verhoogd van 650 euro tot 1.000 euro; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 15/12/2014 werd de directe belasting op de tweede verblijven vastgesteld 
voor de periode 2015-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
Het toenemende aantal tweede verblijven op het grondgebied van onze gemeente enerzijds en de 
steeds vaker aangifte van een leegstaande woning als tweede verblijf ter voorkoming van de 
hogere gemeentebelasting op de leegstaande woningen. 
Een differentiatie van het belastingtarief voor een tweede verblijf op het grondgebied van onze 
gemeente is niet wenselijk omdat de belastingplichtigen meestal slechts beschikken over een 
bescheiden tweede verblijf. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op de tweede verblijven" vast. 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse directe belasting 
gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de stad Menen, ongeacht het 
feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn. 



ARTIKEL 2 
Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

o tweede verblijf: elke particuliere woongelegenheid waarvoor op 1 januari van het 
aanslagjaar geen inschrijving in de bevolking- of vreemdelingenregisters werd genomen; 

o particuliere woongelegenheid: elk onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk als woning 
kan worden bestemd, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, 
appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitenverblijven, optrekjes chalets, 
wooncaravans of alle andere vaste woongelegenheden. Als tweede verblijf worden niet 
beschouwd: lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van beroeps- en/of 
handelsactiviteiten (het vestigen van een maatschappelijke zetel 
houdt                               geen vrijstelling van de belasting in); 

    tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens en motorhome. 

o gebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die het genot heeft van een 
particuliere woongelegenheid, hetzij krachtens een zakelijk recht, hetzij krachtens een 
persoonlijk recht; 

o eigenaar: houder van het zakelijk recht op een particuliere woongelegenheid. 

  

ARTIKEL 3 
Onder wooncaravans moet verstaan worden de caravans die technisch niet gemaakt zijn om 
voortgetrokken te worden, en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen niet 
zouden verdragen. 
Met verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden alle soorten van caravans en 
woonaanhangwagens bedoeld die op de wettelijke voorgeschreven tijdstippen aan de technische 
controle onderworpen worden en waarvan een geldig schouwingsbewijs kan worden voorgelegd, 
waardoor ze op elk moment in het verkeer gebracht kunnen worden. 

ARTIKEL 4 
De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van een 
tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt. Zijn 
belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet in de bevolkingsregisters van de stad Menen 
is ingeschreven. 
In geval van mede-eigendom, is de mede-eigenaar de belasting verschuldigd voor zijn wettelijk 
aandeel. 
In geval er een recht van opstal, een recht van erfpacht of een recht van vruchtgebruik bestaat, is 
de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker.  

ARTIKEL 5 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1.000,00 euro en is ondeelbaar per jaar 
verschuldigd. 

ARTIKEL 6 
Vallen niet onder toepassing van de belasting: 

• het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroeps- en/of 
handelsactiviteit, het vestigen van een maatschappelijke zetel houdt geen vrijstelling van de 
belasting in; 

• garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens; 

• de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij tijdens het 
belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend. 

ARTIKEL 7 
De belastingplichtige is gehouden voorafgaand aangifte te doen, bij voorkeur door middel van het 
aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld. Zij die geen 
aangifte ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de inzameling van de aangifteformulieren 
zijn niettemin verplicht jaarlijks spontaan de nodige gegevens aan het gemeentebestuur te 
bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen. 



ARTIKEL 8 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 9 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 10 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 11 
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. 

ARTIKEL 12 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 13 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

26. GR/2019/258 | Belasting op automatische drank- en snoepautomaten. Vaststelling 
reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd het belastingreglement op automatische drank- en 
snoepautomaten vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
Deze belasting is in hoofdzaak bedoeld om zwerfvuil tegen te gaan, overlast te vermijden en de 
gezondheid verder te stimuleren. 

Stemming 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op automatische drank- en snoepautomaten" 
vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op 
automatische drank- en snoepautomaten die rechtstreeks van op de openbare weg zichtbaar zijn, 
alsook de automaten die zichtbaar zijn van op de openbare weg maar op privaat domein staan. 
Toestellen geplaatst in ruimtes zonder bediening of permanent persoonlijk toezicht vallen 
eveneens onder dit toepassingsgebied. 
Als automatisch wordt beschouwd elk apparaat dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch 
onderdeel bevat, dienstig voor het op gang brengen, de werking, of voor de bediening ervan, en 
waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of 
door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt. 

ARTIKEL 2 
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de houder en de eigenaar van het apparaat. De 
belasting is voor het gehele jaar verschuldigd, te rekenen met ingang van 1 januari. Zij slaat zowel 
op de op die datum geplaatste apparaten, als op die apparaten die in de loop van het jaar worden 
geplaatst. Zelfs wanneer de apparaten voor het einde van het jaar weggenomen worden, blijft de 
belasting verschuldigd. 

ARTIKEL 3 
De belasting wordt vastgesteld op 200,00 euro per automaat.  

ARTIKEL 4 
De automatische ontspanningstoestellen onderworpen aan Rijksbelasting zijn vrijgesteld van de 
belasting. 

ARTIKEL 5 
Alle eigenaars, ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd, dienen aangifte te doen bij 
het gemeentebestuur. 
De aangifte kan enkel gedaan worden op het daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking 
gestelde aangifteformulier dat moet ingediend zijn binnen de gestelde termijn. 

ARTIKEL 6 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 7 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 8 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 9 
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. 



ARTIKEL 10 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 11 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

27. GR/2019/265 | Belasting op nachtwinkels. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de belasting op nachtwinkels vastgesteld voor de 
periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
De nachtwinkels verstoren in het bijzonder de openbare orde, ze tasten de netheid aan en de 
ordehandhavers en gemeentelijke diensten worden extra belast zodat het gewettigd is om deze 
zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van het stadsbestuur. 
De nachtwinkels schaden de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat en deze 
neerwaartse spiraal moet geremd worden door gerichte acties om een ommekeer teweeg te 
brengen op het vlak van verscheidenheid en kwaliteit van handelszaken. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op nachtwinkels" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als 
een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Menen. 

ARTIKEL 2 
Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke winkel 
die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21 u en 7 u open is, zoals 
bedoeld in artikel 4 bis van de wet van 29 januari 1999, tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 
tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of 
alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd 
zijn. 

ARTIKEL 3 
De openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 euro en verschuldigd bij elke opening van een 
nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. De openingsbelasting is een eenmalige belasting en 
is verschuldigd bij elke opening van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld 
met een nieuwe handelsactiviteit. 
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel. 



De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse 
jaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging 
van uitbating in het jaar is. 
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij 
gebrek hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement. Er wordt geen enkele 
korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook. 

ARTIKEL 4 
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de handelszaak. De eigenaar van de handelszaak 
en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden zijn samen met de 
belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belasting. 

ARTIKEL 5 
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan als mede de eigenaar van het pand zijn hiertoe 
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het 
stadsbestuur. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste 
verzoek van het stadsbestuur. De nachtwinkels die al vergund zijn, zijn vrijgesteld van 
aangifteplicht. 
Ze worden ertoe gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken. 

ARTIKEL 6 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 7 
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het 
stadsbestuur. 

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 10 
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. 

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

28. GR/2019/266 | Belasting op bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter 
beschikking stellen tegen vergoeding van telecommunicatie apparatuur. Vaststelling 
reglement.  



Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de belasting op bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat 
in het ter beschikking stellen tegen vergoeding van telecommunicatieapparatuur vastgesteld voor 
de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
De bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen, Phone 
Shops, verstoren in het bijzonder de openbare orde, ze tasten de netheid aan en de 
ordehandhavers en gemeentelijke diensten worden extra belast zodat het gewettigd is om deze 
zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van het stadsbestuur. 
Deze zaken schaden de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat en deze 
neerwaartse spiraal moet geremd worden door gerichte acties om een ommekeer teweeg te 
brengen op het vlak van verscheidenheid en kwaliteit van handelszaken. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het 
ter beschikking stellen tegen vergoeding van telecommunicatie apparatuur" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als 
een jaarlijkse belasting geheven op bedrijven gelegen op het grondgebied van Menen en wiens 
hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen tegen vergoeding van 
telecommunicatieapparatuur.  

ARTIKEL 2 
Voor de toepassing van het reglement moet er onder telecommunicatieapparatuur verstaan 
worden, elk toestel dat overdracht toelaat, het uitzenden of ontvangen van tekens, signalen, 
geschriften, beelden, geluiden of andere gegevens van welke aard ook, per draad, radiogolven, 
optische signalisatie en andere elektromagnetische systemen.  

ARTIKEL 3 
De openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 euro en verschuldigd bij elke opening van een 
nieuwe handelsactiviteit van een bedrijf dat telecommunicatieapparatuur ter beschikking stelt 
tegen vergoeding. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per bedrijf dat 
telecommunicatieapparatuur ter beschikking stelt tegen vergoeding. 
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse 
jaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging 
van uitbating in het jaar is. 
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij 
gebrek hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement. Er wordt geen enkele 
korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.  



ARTIKEL 4 
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de handelszaak. De eigenaar van de handelszaak 
en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden zijn samen met de 
belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belasting.  

ARTIKEL 5 
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan als mede de eigenaar van het pand zijn hiertoe 
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het 
stadsbestuur. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste 
verzoek van het stadsbestuur. De bedrijven die telecommunicatieapparatuur ter beschikking 
stellen tegen vergoeding die al vergund zijn, zijn vrijgesteld van aangifteplicht. 
Ze worden ertoe gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.  

ARTIKEL 6 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd.  

ARTIKEL 7 
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het 
stadsbestuur.  

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 10 
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.  

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

29. GR/2019/267 | Belasting op tabakswinkels. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 



Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
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 de belasting op tabakswinkels vastgesteld voor de 
periode 2014-2018. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
De tabakswinkels verstoren in het bijzonder de openbare orde, ze tasten de netheid aan en de 
ordehandhavers en gemeentelijke diensten worden extra belast zodat het gewettigd is om deze 
zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van het stadsbestuur. 
De overlast van tabakswinkels schaden de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat 
en deze neerwaartse spiraal moet geremd worden door gerichte acties om een ommekeer 
teweeg te brengen op het vlak van verscheidenheid en kwaliteit van handelszaken. 
Het advies van de lokale politie, alsook de politionele cijfergegevens inzake grenscriminaliteit en 
criminaliteit in de Barakken in het bijzonder. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op tabakswinkels".   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als 
een jaarlijkse belasting (avondopeningsbelasting) geheven op tabakswinkels gelegen op het 
grondgebied van Menen.  

ARTIKEL 2 
Voor de toepassing van het reglement, moet er onder tabakswinkel verstaan worden, elke winkel 
waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van tabak en rookwaren, uitmaakt. Er is sprake van een 
hoofdactiviteit indien de verkoop van deze producten die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 
% van het jaarlijkse zakencijfer vertegenwoordigt. Indien aan de buitenzijde van de 
vestigingseenheid naar deze activiteit wordt verwezen, er voor deze activiteit reclame wordt 
gemaakt, de keuze aan andere producten beperkt is, zijn dit eveneens uitdrukkelijke  aanwijzingen 
dat de uitbating een tabakswinkel betreft.  

ARTIKEL 3 
De openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 euro en verschuldigd bij elke opening van een 
nieuwe handelsactiviteit van een tabakswinkel. De openingsbelasting is een eenmalige belasting en 
is verschuldigd bij elke opening van een tabakswinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld 
met een nieuwe handelsactiviteit. 
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting (avondopeningsbelasting) is vastgesteld op 1.500,00 euro 
per inrichting in de gemeente gevestigd tijdens het aanslagjaar, en is verschuldigd door elke 
handelszaak-tabakswinkel die wenst open te houden na de gewone openingsuren voor 
handelszaken, dit is na 20 u 00 (21 u 00 op vrijdag) en tot 24 u 00. Elke tabakswinkel dient uiterlijk 
om 24 u 00 gesloten te zijn, conform de bepalingen van de algemene politieverordening. 
Tabakswinkels die de gewone openingsuren voor kleinhandelszaken volgen tot 20 u 00 ( 21 u 00 
op vrijdag) zijn vrijgesteld van deze jaarlijkse belasting . 
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse 
jaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging 
van uitbating in het jaar is. 
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting. Er 
wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.  

ARTIKEL 4 
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de handelszaak. De eigenaar van de handelszaak 



en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden zijn samen met de 
belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belasting.  

ARTIKEL 5 
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan als mede de eigenaar van het pand zijn hiertoe 
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het 
stadsbestuur. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste 
verzoek van het stadsbestuur. De tabakswinkels die al vergund zijn, zijn vrijgesteld van 
aangifteplicht. 
Ze worden ertoe gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.  

ARTIKEL 6 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd. 

ARTIKEL 7 
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het 
stadsbestuur.  

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 10 
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.  

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

30. GR/2019/270 | Retributie op het gebruik van de bezinningsruimtes op de 
begraafplaatsen van de entiteit Menen. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere 
wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 19 december 2016 werd de retributie op het gebruik van de 
bezinningsruimtes op de begraafplaatsen van de entiteit Menen vastgesteld vanaf 1 januari 2017 
voor onbepaalde duur. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze retributie verder te kunnen innen.  
Er is een afzonderlijk reglement voor de bepaling van de gebruiksmodaliteiten van de door de 
gemeente ter beschikking gestelde bezinningsruimtes. 
De retributie is een billijke vergoeding voor de door de gemeente geleverde diensten. 
Deze vergoeding dient voor de investeringen in deze gebouwen, de herstellingenkosten alsook 
voor de exploitatie ervan. 

Tussenkomsten 

Raadslid Ugille klaagt het gebrek aan comfort aan van de bezinningsruimten. Bij 
afscheidsplechtigheden hebben de mensen last van de opkomende zon ofwel is het er snikheet en 
moeten de mensen hun jas uitdoen. Voor een paar duizend euro heeft de stad een zonnewering. 
Hij dringt ook op aan op een degelijke geluidsinstallatie zodat de begrafenisondernemer niet zelf 
zijn installatie moet meebrengen. Schepen Roose merkt op dat deze bedragen juist worden 
aangehaald. Schepen Vandenbulcke merkt op dat in de meerjarenplanning een bedrag van 
35.000 euro voorzien is voor de bezinningsruimtes en dit voor de airco en de zonnewering. 
Eventueel kan ook gekeken worden om aanplantingen te voorzien. Raadslid Ugille hoopt dat 
deze werken op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Raadslid Coppens wenst nog een 
kleine tussenkomst te houden omtrent de geloofwaardigheid in de politiek. Politici hebben hierin 
een eigen verantwoordelijkheid, ook op lokaal niveau. Volgens de voorzitter is voor een 
reglement dat allang bestaat, dan ook het stemgedrag op voorhand gekend. Plots merkt hij op dat 
politici een ander standpunt gaan innemen als ze op een andere stoel terechtkomen. Hij verwijst 
naar de tussenkomst van raadslid Garreyn gedurende de gemeenteraad van 19 december 2016 
toen op voorstel van het schepencollege de retributie voor de bezinningsruimten werd 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Hij citeert : "Bij het invoeren van een retributiereglement heeft ze 
nog sterkere bedenkingen en ze vraagt zich af hoe de stad dit durft te maken. Opnieuw een nieuwe 
belasting op de rug van de mensen. Dit is een asociale belasting onafhankelijk van het inkomen en dit op 
het ogenblik dat het de mensen het zwaarst getroffen worden, namelijk bij het overlijden van een 
dierbare. Dit is voor haar de Meense versie van de Turteltaks met het exacte bedrag van 100 Euro, dat 
evengoed de Coppenstol genoemd kan worden". Raadslid Coppens is verder benieuwd naar het 
stemgedrag van deze gemeenteraad.       

Stemming 

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien 
Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche, Mattias 
Eeckhout) 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op het gebruik van de bezinningsruimtes op de 
begraafplaatsen van de entiteit Menen" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het 
gebruik van de bezinningsruimtes op de begraafplaatsen van de entiteit Menen.  

ARTIKEL 2 
Het tarief van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 



  

Afscheidsmoment minder dan 15 minuten Gratis 

Afscheidsdienst meer dan 15 minuten 100,00 € voor inwoners 
150,00 € voor niet-inwoners 

ARTIKEL 3 
De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd 
door overschrijving op de bankrekening van de stad met vermelding van de op de factuur 
opgegeven referentie of gestructureerde mededeling, via bancontact na ontvangst van de factuur 
of cash.  
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. Bij betwisting kan het 
stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.  

ARTIKEL 4 
De vorige retributieverordening van 1 februari 2018 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding 
van het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 5 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

31. GR/2019/271 | Indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 25/06/2018 werd de indirecte belasting op het vervoer van personen met 
een politievoertuig vastgesteld vanaf 1 juli 2018 en eindigend op 31 december 2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
De bepalingen van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken inzake kosten 
komen in alle gevallen ten laste van de Staat. 
De noodzaak bestaat om de gemaakte kosten te laten vergoeden van het vervoer van bestuurlijk 
aangehouden personen, dronken personen of personen die gedragingen stelden die de 
levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het 
sociale leven overschrijdt, waardoor de normale last die het leven in de samenleving 
onvermijdelijk met zich meebrengt, wordt overschreden. Dergelijk vervoer verzwaart de werklast 
van het politiepersoneel aanzienlijk waardoor andere taken in het gedrang kunnen komen, o.a. 
aanwezigheid in de straat die van groot belang is om het veiligheidsgevoel van de burger te 
ondersteunen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een indirecte belasting geheven op 
het vervoer van personen met een politievoertuig wegens: 

• een bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook; 

• het veroorzaken van (openbare) overlast; 

• openbare dronkenschap. 

  

ARTIKEL 2 
Voor de toepassing van dit belastingreglement wordt begrepen onder: 

• openbare overlast: een lichte vorm van verstoring van openbare rust, veiligheid, 
gezondheid en reinheid en heeft betrekking op: 

o de individuele, collectieve of materiële gedragingen die het harmonieuze verloop 
van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de 
inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale 
leven overschrijdt; 

o de aantasting van de leefbaarheid of het leefbaarheidsgevoel door 
omgevingsfactoren van materiële of personele aard die mee het 
onveiligheidsgevoel veroorzaken. 

• rit: traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het 
ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming gebracht is. 

• bestuurlijke aanhouding: de opdrachten van bestuurlijke politie zoals omschreven in de 
artikelen 31 en 34 van de Wet op het Politieambt, op grond van artikel 9ter van de 
drugwet van 24.02.1921 en op grond van artikel 1 § 2 van de Besluitwet van 14.11.1939 
betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap. 

• eindbestemming: de meest aangewezen bestemming naargelang het geval 
(politiecommissariaat, woning of verblijfplaats, verpleeginstelling, cel in het 
politiekantoor…). 

• openbare dronkenschap: in de zin van artikel 1 § 2 van de Besluitwet van 14.11.1939 
betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap, of bij een soortgelijke staat als 
dronkenschap ten gevolge van een positieve ademanalyse of weigering van een 
ademanalyse. 

ARTIKEL 3 
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit en per vervoerde 
persoon. Dit bedrag is ondeelbaar en voor elk belastbaar feit verschuldigd. 

ARTIKEL 4 
De belasting is verschuldigd door de vervoerde persoon die de interventie noodzakelijk maakt of 
door diegene die voor hem burgerlijk verantwoordelijk is. Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik 
dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming bereikt heeft. 

ARTIKEL 5 
De belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld 
in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

ARTIKEL 6 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  



ARTIKEL 8 
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.  

ARTIKEL 9  
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 10  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook aan de korpschef van de lokale politie PZ Grensleie.  

 

32. GR/2019/264 | Retributie op tijdelijke privatieve ingebruikname van het openbaar 
domein voor bouwwerken. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de retributie op tijdelijke privatieve ingebruikname van 
het openbaar domein voor bouwwerken vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
Het is aangewezen de retributie voor privatieve ingebruikname van het openbaar domein te 
vernieuwen, gezien de hinder die bouwwerken kunnen veroorzaken op het openbaar domein. 
De inname van het openbaar domein dient tot een minimum beperkt te worden. 
Binnen de politiezone Grensleie is er nood aan eenvormigheid en duidelijkheid. 
Het is aangewezen de vrijstelling van de retributie te beperken tot kleinere werken met beperkte 
weerslag op het openbaar domein (tot 30 m²). 
De vergunning dient verplicht uit te hangen bij het adres van inname, teneinde effectieve controles 
mogelijk te maken. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op tijdelijke privatieve ingebruikname van het 
openbaar domein voor bouwwerken" vast. 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de 
privatieve ingebruikname van het openbaar domein ten gevolge van (bouw)werken.  

ARTIKEL 2 
Onder bouwwerken wordt ondermeer verstaan het uitvoeren van bepaalde werken zoals het 
bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen en tuinaanleg….  (dit is een niet-
limitatieve opsomming) 
Onder ingebruikname wordt ondermeer verstaan het (laten) plaatsen van materialen, stellingen, 
containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, toestellen die niet zelfstandig in het verkeer 
mogen gebracht worden, zoals hoogtewerker, bouwliften, constructies voor steenvang, 



afbraakmaterialen, al of niet afgebakend door een afsluiting of schutting  (dit is een niet-limitatieve 
opsomming) 
Tot het openbaar domein behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones  (dit is een 
niet-limitatieve opsomming).  

ARTIKEL 3 
De retributie is solidair verschuldigd door de hoofdaannemer, onderaannemer en de bouwheer 
der bouwwerken. Hoofdaannemers die werken met onderaannemers blijven verantwoordelijk 
voor de ingebruikname. 
Wanneer de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein, inname van parkeerplaatsen voor 
gevolg heeft, waar volgens de retributie op het betalend parkeren – het tarief op de parkeermeter 
geldt, wordt ook deze inname beschouwd als tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein 
voor bouwwerken, en zal bijkomend een parkeervergoeding in aanmerking worden genomen bij 
de berekening van de belastbare aanslag. Deze parkeervergoeding is afhankelijk van de 
parkeerzone. 
De retributie is verschuldigd per adres van ingebruikname.  

ARTIKEL 4 
De retributie wordt concreet als volgt vastgesteld: 
voor de privatieve inname van openbaar domein ten gevolge van bouwwerken wordt een 
forfaitaire retributie aangerekend per ingebruikname per week (7 kalenderdagen). De retributie is 
verschuldigd vanaf de aanvang der ingebruikname en wordt berekend volgens de ingenomen 
oppervlakte van het openbaar domein: 

  

  

  

  

  

  

Bij inname van een betalende parkeerplaats wordt bijkomend, per geheel of gedeeltelijk 
ingenomen parkeerplaats een forfaitair bedrag per dag aangerekend overeenkomstig 
retributieregeling inzake betalend parkeren.  

ARTIKEL 5 
Zijn vrijgesteld van retributie: 

• werken tot en met 4 kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend. Dergelijke vrijstelling kan 
slechts éénmalig toegestaan worden per aaneengesloten periode van 30 kalenderdagen, en 
wordt verleend per adres, voor innames tot een maximumoppervlakte van 30 m²; 

• werken door, in opdracht van of voor rekening van de gemeente, het OCMW, het 
Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen en andere bij de wet van retributie 
vrijgestelde publieke rechtspersonen.  

ARTIKEL 6 
Voor elke ingebruikname van het openbaar domein dient vooraf een machtiging bekomen te 
worden van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag dient ingediend te worden 
bij de politiediensten, Cel Verkeer en Mobiliteit p/a Leopoldplein 12 te 8930 MENEN of via de 

Minder dan 10 
m² 

15,00 
euro/week 

met een vrijstelling voor het uitvoeren van werken tot en met 4 
kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend 

Tussen 10 en 
30 m² 

25,00 
euro/week 

met een vrijstelling voor het uitvoeren van werken tot en met 4 
kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend 

Tussen 30 en 
60 m² 

100,00 
euro/week   

Meer dan 60 
m² 

350,00 
euro/week   



lokale politieposten. Deze aanvraag dient tijdig te gebeuren, overeenkomstig de bepalingen van 
het gemeentelijk reglement inzake inname van openbaar domein (APV).  

ARTIKEL 7 
De aanvraag tot de inname van het openbaar domein, gebeurt via het officiële aanvraagformulier. 
Deze aanvraag bevat minstens: 

• de gegevens van de aanvrager (naam- adres – telefoon); 

• de opmetingen van de in te nemen oppervlakte. Deze wordt steeds in volle vierkante 
meter uitgedrukt; 

• De duur van de werken, uitgedrukt in dagen of weken; 

• de termijn en data waarop de werken zullen plaatsvinden. 

De controle van de ingebruikname kan worden uitgevoerd door de politie, een bevoegde 
stedelijke ambtenaar, een gemeenschapswacht-vaststeller, of een door het stadsbestuur hiertoe 
aangestelde externe firma. 
Indien men geen machtiging kan voorleggen, dient onmiddellijk een aanvraag met 
regularisatiedossier te worden ingediend. 

Hierbij wordt steeds ambtshalve een regularisatiedossier voor de nog verschuldigde retributie 
uitgewerkt, waarbij de retributie verschuldigd blijft van bij de vermoedelijke aanvang der werken. 
Voor de opmaak van het regularisatiedossier wordt een bijkomende, forfaitaire administratieve 
kost aangerekend van 30,00 euro. 
Indien de opgegeven gegevens in de machtiging foutief blijken te zijn (betreffende oppervlakte, 
termijn, ...), worden onmiddellijk de nodige rechtzettingen gedaan, met terugwerkende kracht tot 
aan de datum van de eerste ingebruikname van het openbaar domein. 
Het innemen van openbaar domein zonder voorafgaandelijke machtiging kan worden 
gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie, nl. een administratieve geldboete 
ten bedrage van maximum 350,00 €, conform de bepalingen in de Algemene Politieverordening 
(APV) en de GAS-wet.  

ARTIKEL 8 
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager. De verschuldigde 
retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd door overschrijving op 
de bankrekening van de stad met vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of 
gestructureerde mededeling, via bancontact na ontvangst van de factuur of cash.  

ARTIKEL 9  
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in 
te vorderen.   

ARTIKEL 10 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 11 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan de Korpschef van PZ Grensleie. 

 

33. GR/2019/245 | Algemene gemeentebelasting. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2013, in bijzonder Boek III betreffende 



vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de 
ondernemingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
KB van 16 april 1997 houdende maatregelen om het recht op een verhoogde tegemoetkoming 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging uit te breiden tot andere categorieën van 
rechthebbenden; 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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 

In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd het belastingreglement, algemene gemeentebelasting, 
vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
Het is de bedoeling om iedereen die gebruik maakt van de algemene gemeentelijke 
dienstverlening, door in de gemeente te wonen en/of er een economische activiteit in uit te 
oefenen, te laten bijdragen. 

Tussenkomsten 

Raadslid Bogaert vraagt om rekening te houden met het verminderd tarief van 60 euro, en dit 
ook voor een grote groep van alleenstaanden en die niet in aanmerking komen en van wie het 
water aan de lippen staat. Ze wenst deze vermindering te verruimen tot deze groep. Ze stelt voor 
om de armoedetoets te doen bij alle beslissingen en ze vraagt of deze toets hier ook gebeurd is 
gezien de grote groep. In Wervik werd dergelijke belasting van 108 euro naar 105 euro gebracht 
en in Kortrijk houdt men er rekening mee dat mensen die soms twee jobs moeten doen, hiervan 
kunnen genieten. Daarom stelt ze voor om dit reglement te verruimen. Schepen Syssauw stelt 
dat deze belasting sinds 2002 ongewijzigd gebleven is en ook niet nominatief gestegen is. Door de 
ontwaarding van de munt komt het neer op een vermindering. Schepen Declercq verwijst naar 
de steunprincipes die op de OCMW-raad geagendeerd staan. De steun wordt gebaseerd op 
REMI, wat een wetenschappelijk onderbouwd systeem is, dat rekening houdt met de inkomsten 
en de uitgaven binnen een gezin. Dit systeem houdt ook al rekening met mensen met een klein 
inkomen, ook al werken ze. Raadslid Bogaert weet ook wel dat inkomsten verhogen door 
meer tegemoetkomingen, maar toch komen meer en meer mensen terecht in armoede. Het 
duurt langer voor jongeren om een werkloosheidsuitkering te krijgen en ook de huurprijzen 
stijgen door indexaties. Er zijn mensen die werken die maar 1200 tot 1400 euro netto 
overhouden. Toch dringt ze aan op aanpassingen aan de algemene gemeentebelasting. Schepen 
Declercq  kan niet instaan voor beslissingen van de hogere overheden, maar betreurt het dat er 
opnieuw door de nieuwe minister van welzijn lokaal ingegrepen wordt in initiatieven die normaal 
ondersteund zouden moeten worden om gecontinueerd te worden. Ze verwijst ook naar de 
collega van daarnet die het had over de plaats waar men zit rond deze tafel. Dezelfde opmerking 
kon het raadslid reeds in het verleden gemaakt hebben en zou het opgelost geraakt zijn. Raadslid 
Bogaert vindt dat fouten uit het verleden rechtgezet moeten kunnen worden. Raadslid 
Poot ziet dat er altijd een onderscheid gemaakt wordt tussen alleenstaanden en gezinnen. Iemand 
met verhoogde tegemoetkoming kan ook over voldoende middelen beschikken. Raadslid 
Vandendriessche kan volgen wat de vorige raadsleden hier gezegd hebben. Er zijn veel 
eenoudergezinnen die moeten scharten om toe te komen en hij zal tegenstemmen. 

Stemming 

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 14 stemmen tegen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice 
Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias 
Eeckhout) 

Besluit 



De gemeenteraad stelt het reglement "Algemene gemeentebelasting" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse algemene 
gemeentebelasting geheven. 

ARTIKEL 2 
De belasting is ten laste van: 

• elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in het bevolking-, 
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente; 

• alle ondernemingen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, die 
volgens de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 1 
januari van het aanslagjaar een actieve maatschappelijke zetel en/of 
vestigingseenheid hebben op het grondgebied van de gemeente.  

ARTIKEL 3 
Onder 'gezin' dient te worden verstaan: 

• hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 

• hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden 
gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen 
leven, en ook als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolking-, vreemdelingen- of 
wachtregister van de gemeente. 

Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen, zodat ieder begonnen 
jaar volledig verschuldigd is. 
De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, met dien verstande dat 
alle gezinsleden hoofdelijk en solidair de belasting verschuldigd zijn. 

ARTIKEL 4 
De belasting wordt vastgesteld op:  

• 100,00 euro per gezin per jaar; 

• 60,00 euro voor de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (RVV-
statuut = Rechthebbende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming).  

Voor de ondernemingen wordt de belasting als volgt vastgesteld:   

• 250,00 euro voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten 
klasse 1 (volgens Vlarem II); 

• 100,00 euro voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten 
klasse 2 of 3 (volgens Vlarem II). 

De belasting wordt gevestigd per afzonderlijke actieve 
vestigingseenheid of maatschappelijke zetel op het grondgebied van de stad Menen 
overeenkomstig de op 1 januari bestaande toestand.  

ARTIKEL 5 
De belasting is niet toepasselijk wat betreft de onroerende goederen of delen van onroerende 
goederen bestemd voor:  

• openbare diensten; 

• de onderwijsinstellingen, gesubsidieerd door de openbare besturen; 

• de gebouwen waar diensten van de Staat of Provincie zijn ondergebracht. 

Deze kosteloosheid is niet van toepassing op de gedeelten van gemelde goederen die de 
bedienaars van de eredienst, het onderwijzend personeel of de aangestelde van de openbare 
besturen, ten privaten titel of voor hun persoonlijk gebruik betrekken.  

ARTIKEL 6 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  



ARTIKEL 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 8 
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.  

ARTIKEL 9 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 10  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

34. GR/2019/249 | Gemeentelijke activeringsheffing. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna 
Vlaamse Wooncode genoemd; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, met latere wijzigingen, hierna 
afgekort als DGPB; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afgekort als VCRO; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd het reglement gemeentelijke activeringsheffing 
vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
De gemeente acht het wenselijk om potentiële woonlocaties vrij te maken en om grondspeculatie 
tegen te gaan. 
Het is wenselijk om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren in de 
gemeente. De invoering van een activeringsheffing laat de gemeente toe om de eigenaars van die 
gronden en kavels daartoe aan te sporen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Gemeentelijke activeringsheffing" vast.  

ARTIKEL 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende uitgeruste 
weg in de zin van artikel 4.3.5 VCRO en gelegen zijn in een woongebied of in een 



woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt blijkens een 
principiële beslissing of op grond van artikel 5.6.6 VCRO; 

• kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet-vervallen verkaveling afgebakende 
percelen; 

• onbebouwd¹: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van 
onbebouwde percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 VCRO;    

• register van onbebouwde percelen: het register vermeld in artikel 5.6.1 VCRO. 

¹ Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een 
woning erop is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, overeenkomstig de 
omgevingsvergunning. 

ARTIKEL 2 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd 
op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van 
onbebouwde percelen.  

ARTIKEL 3 

• De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar 
eigenaar is van de bouwgrond of kavel. Bij ontstentenis, de erfgenamen of legatarissen. 
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing verschuldigd 
door de erfpachter of de opstalhouder. 

• Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
verschuldigde activeringsheffing. 

• In geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de 
activeringsheffing verschuldigd met ingang van 1 januari volgend op de datum van de 
authentieke akte die hem het eigendom toekent. Er zal geen rekening gehouden worden 
met de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

• De nieuwe eigenaar is verplicht aangifte te doen van de eigendomsoverdracht vóór 1 
januari van het jaar volgend op de eigendomsoverdracht, en dit met opgave van de datum 
van de akte en de nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de vorige eigenaar en van 
het betrokken perceel. 

ARTIKEL 4 

• Het bedrag wordt vastgesteld op 20,00 euro per strekkende meter. 

• Indien een perceel paalt aan twee of meer straten zal de grootste perceellengte langsheen 
één van die straten als berekeningsgrondslag in aanmerking komen. Indien het een 
hoekperceel betreft, wordt de langste perceellengte evenwijdig met de openbare weg in 
aanmerking genomen, vermeerderd met de helft van de afgesneden of afgeronde hoek. 

• De minimale aanslag bedraagt 400,00 euro per kavel of bouwgrond. 

Elk gedeelte van een strekkende meter wordt als volledige meter beschouwd. 

 
ARTIKEL 5 
Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de 
gemeente. 
Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:  

• De eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde 
kavel, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed.  

Deze vrijstelling geldt gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de verwerving van het goed.  

• De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.  

• Een vrijstelling beperkt tot één onbebouwde bouwgrond in woongebied of één 
onbebouwde kavel per kind wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan 



niet ten laste zijn. Deze vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het 
aanslagjaar voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden: 

 het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt; 

 het heeft nog geen onbebouwde kavel, een onbebouwde grond in 
woongebied of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon 
met wie het gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont.  

Deze vrijstelling geldt gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de verwerving van het goed.  

• De activeringsheffing wordt vrijgesteld in hoofde aan de houders van een in laatste 
administratieve aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende 5 jaren, te 
rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste 
administratieve aanleg, respectievelijk, wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 
januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte van het attest, vermeld in artikel 
4.2.16, § 2 VCRO, desgevallend voor die fase van de verkavelingsvergunning waarvoor het 
attest verleend wordt.  

• De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het 
aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd:  

o ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun 
aanhorigheden;  

o ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht 
door alle middelen rechtens mag worden geleverd; 

o ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor professionele land- of 
tuinbouw, gedurende het hele jaar;  

o ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die 
woningbouw onmogelijk maakt; Ingevolge een vreemde oorzaak die de 
belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de beperkt omvang van de 
bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.  

• De belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar minder dan een jaar 
houder is van een zakelijk recht van een onbebouwde kavel op voorwaarde 
dat dit zijn enigste onbebouwde kavel is, voor een periode van 2 kalenderjaren 
die volgen op de verwerving van het goed. 

ARTIKEL 6 
De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.  

ARTIKEL 7 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd.  

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 10 
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.  

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

35. GR/2019/259 | Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 28/11/2016 werd een retributie op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd voor de periode 2017-2019. 
Het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 
Het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en 
aldus een impact hebben op het openbaar domein. 
De goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, 
ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. 
Het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie 
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten. 
Het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken 
moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat 
er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. 
De actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog 
voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP.... 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2022 wordt er aan de eigenaar van elke 
nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik 
van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente 
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de 
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 



• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals 
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. 
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, 
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof; 

• telecommunicatie; 

• radiodistributie en kabeltelevisie; 

• de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 
installaties kan aangesloten worden; 

• alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens 
aanzien als nutsvoorzieningen.  

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken 
zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.  

ARTIKEL 2 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in:  

• rijwegen 2,14 euro 

• voetpaden 1,64 euro 

• aardewegen 0,99 euro 

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een 
indexatie toegepast. 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.  

ARTIKEL 3 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar 
een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 
aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro 
per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een 
indexatie toegepast. 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente.  

ARTIKEL 4 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.  

ARTIKEL 5 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 6 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook gemaild naar vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

36. GR/2019/260 | Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
leegstaand. Vaststelling reglement.  

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Virginie Breye, Schepen van Ondernemen 

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 



Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen; 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 
wonen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen; 
MB van 28 augustus 2015 houdende de toekenning van een subsidie aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsproject “Kwalitatief wonen in de Grensstreek”, met Menen, Wervik en Mesen als 
deelnemers; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
Mail van 29 mei 2017 met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 27/03/17 werd de belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als leegstaand vastgesteld voor de periode 2017-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en 
bestreden worden met als doel het activeren van woningen en/of gebouwen. 
Door de hardnekkige leegstand in onze gemeente, is het noodzakelijk dat de eigenaars 
gestimuleerd worden om de woningen en/of gebouwen op te waarderen. 
De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te 
stellen in verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Tussenkomsten 

Schepen Syssauw licht dit punt toe en stelt dat het basistarief nu met vijf vermenigvuldigd zal 
worden. Raadslid Coppens heeft met zijn tussenkomst niet de intentie om de eerste te zijn. Dit 
is een oud zeer dat in de vorige legislatuur al aan bod gekomen en dat technisch is. Hij wil het 
eerst algemeen stellen. Wanneer een belastingplichtige op de hoogte gesteld wordt dat hij zal 
moeten betalen en op het ogenblik van het eerste schrijven is de belasting al verschuldigd. Dit is 
een doelbelasting, een soort boete die wordt opgelegd zodat de belastingplichtige zijn gedrag kan 
aanpassen en niet meer hoeft te betalen. In tegenstelling tot andere Vlaamse gemeenten, wordt 
men na 1 jaar opgenomen in het leegstandsregister. Soms zijn mensen niet van slechte wil en 
soms zijn mensen van goede wil. Hij vindt het spijtig dat hier geen rekening mee gehouden wordt. 
Schepen Vandenbulcke stelt dat er wijzigingen doorgevoerd werden op vraag van Vlaanderen 
en van de administratie. Bij de kennisgeving worden de mensen op de hoogte gebracht en 
rekening houdende met de maximum duurtijd van verbouwingen kan de belasting oplopen tot een 
factor vijf. Raadslid Coppens verwijst dan naar dossiers waarvan de kinderen niet in de streek 
wonen en het ook niet te weten komen. Schepen Vandenbulcke stelt dat hij het raadslid 
begrijpt zonder hierover een theoretische discussie te willen voeren. Het is ook zo dat de Belg 
wordt geacht de wet te kennen. Raadslid Mingels kan zich aansluiten bij de opmerkingen van 
raadslid Coppens. Het is effectief zo dat mensen snel een dergelijk schrijven ontvangen. Hij heeft 
vroeger nog op dergelijke dienst gewerkt en daar hadden de mensen enkele maanden de tijd om 
te reageren. Hier worden mensen voor voldongen feiten gesteld en heeft de akte van leegstand 
dan ook geen grond. Ingeval er sprake is van voortschrijdend inzicht, wat kan de stad hier dan aan 
doen? Nieuw voor hem is dan dat er geen grond voor dergelijke belasting dan aanwezig is. Zijn er 
afwijkingen mogelijk voor mensen die aan hun woning verbouwingen doen? Hij heeft de woning 
naast zijn huis kunnen kopen en ondertussen is het pand samengevoegd tot 1 perceel via het 
kadaster. Schepen Vandenbulcke verwijst naar artikel 6 waar de leegstand wordt vastgesteld 
en deze vaststelling wordt door de administratie gedaan. Raadslid Mingels antwoordt dat het 
dan al te laat is en de bevolking stelt dit vast met de brief over de akte van leegstand. Wordt er 



ook informatie gegeven over het schrappen van de leegstand? Wordt de nodige informatie ook 
bezorgd bij een vermoeden van leegstand? Hij zou graag een voortschrijdend inzicht zien bij het 
stadsbestuur. Raadslid Coppens stelt ook vast de meeste Vlaamse gemeenten het anders 
doen.                               

Stemming 

Met 15 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Angelique Declercq, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna 
Mkrtchyan), 14 onthoudingen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, 
Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias Eeckhout) 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als leegstaand" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd 
op woningen en gebouwen die voorkomen op het gemeentelijke leegstandsregister. De 
gemeentebelasting wordt gevestigd vanaf de datum van opname in het leegstandsregister. 
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is 
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn 
van twaalf maanden verstrijkt.  

ARTIKEL 2 

• administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid 
die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het register; 

• woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 
huisvesting van een gezin of alleenstaande, vermeld in artikel 2, §1, 31°, van het decreet 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

• gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten; 

• leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande woningen en/of gebouwen, 
opgemaakt en geactualiseerd op grond van artikel 2.2.6. van het grond- en pandendecreet 
en zijn uitvoeringsbesluiten; 

• registratiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in het 
register wordt opgenomen; 

• leegstaande gebouwen: een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de 
helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw 
wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. 
Daarbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. 
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor 
gedeelten daarvan afgeleverde of gedane omgevingsvergunning. Bij een gebouw waarvoor 
geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een 
vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het 
gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten 
of bescheiden. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische 
activiteit, vermeld in artikel 2, 2°, van het Decreet van 19 april 1995 houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke 
beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet 
afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige 
gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de 
bouwfysische vereisten;  



• leegstaande woningen: een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij 
gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend 
wordt in overeenstemming met:   

o hetzij de woonfunctie; 

o hetzij elke andere door de bij gemeentelijke verordening omschreven functie die 
een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee 
brengt.(grond-en pandendecreet art. 2.2.6., § 3); 

• renovatieplan: een door de administratie goedgekeurde nota die bestaat uit: 

o een schets van de woning/het gebouw met aanduiding van de geplande werken; 

o een volledige opsomming en beschrijving van de geplande werken; 

o een raming van de kosten; 

o foto’s van de te renoveren delen van de woning/het gebouw; 

• beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen; 

• leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een 
leegstand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning 
binnen zeven jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning in laatste administratieve 
aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie; 

• zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik  

ARTIKEL 3 
Als belastingschuldige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke 
rechten met betrekking tot een woning en/of gebouw opgenomen in het gemeentelijk register: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik. 

Behoort één van die zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt 
de onverdeeldheid als belastingschuldige. De leden van de onverdeeldheid zijn hoofdelijk 
gehouden tot betaling van het verschuldigde bedrag. 
Degene die het zakelijk recht overdraagt, is verplicht om binnen de maand na het verlijden van de 
notariële akte, per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen een 
kopie van de notariële akte over te maken. Deze kopie bevat minstens volgende gegevens: 

o naam en adres van de verkrijger(s) van het zakelijk recht; 

o datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

o nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of gebouw. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als 
belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 
zakelijk recht wordt gevestigd, indien deze ontstentenis ertoe heeft geleid dat de 
gemeente op datum of verjaardag van de opname in het leegstandsregister niet in 
kennis was van het feit dat er een overdracht van zakelijk recht heeft plaatsgevonden. 

ARTIKEL 4 
De administratie houdt een gemeentelijk leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit 
volgende afzonderlijke lijsten: 

o een lijst "leegstaande gebouwen"; 

o een lijst "leegstaande woningen";  

In elke lijst worden de volgende gegevens opgenomen: 



o het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw; 

o de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw; 

o de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n); 

o het nummer en de datum van de administratieve akte; 

o de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden in overeenstemming met artikel 2.2.6 
van het decreet van grond- en pandenbeleid.  
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op de gewestelijke inventaris van woningen die 
beschouwd worden als ongeschikt/onbewoonbaar, kunnen niet opgenomen worden op het 
gemeentelijke leegstandsregister. 
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op het gemeentelijke leegstandsregister kunnen later 
opgenomen worden op de gewestelijke inventaris ongeschikt/onbewoonbaar. 
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op de gewestelijke inventaris van 
ongeschikte/onbewoonbare woningen of op het register van leegstaande woningen en/of 
gebouwen kunnen tegelijk worden opgenomen op het register van verwaarloosde woningen en/of 
gebouwen. En omgekeerd. 

ARTIKEL 5 
De registratie van de leegstaande woningen en/of gebouwen gebeurt op datum van de opmaak van 
de administratieve akte tot vaststelling van leegstand. 

ARTIKEL 6 
De controleambtenaren zijn bevoegd om leegstand van een gebouw en/of woning te onderzoeken 
en in een administratieve akte vast te stellen. 
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand belaste 
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden. 
Indien als gevolg van een beslissing een gebouw en/of woning wordt opgenomen in het register, 
wordt dit vastgesteld in een gemotiveerde administratieve akte. De datum van de administratieve 
akte geldt als de datum van de vaststelling van de leegstand en geldt als registratiedatum. 
De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per aangetekende zending in kennis van de opname 
in het leegstandsregister. Deze kennisgeving bevat: 

o de administratieve akte; 

o informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister; 

o informatie over de mogelijke vrijstellingen van de leegstandsheffing in het 
leegstandsregister; 

o informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 
leegstandsregister; 

o informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister. 

 Het vermoeden van leegstand van woningen en/of gebouwen gebeurt op basis van minstens één 
vaststelling: 

o  het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister; 

o  het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf; 

o  het aanbieden als "te huur" of "te koop"; 

o  het vermoeden van een zo laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een 
gebruik in overeenstemming met de woonfunctie of het normale gebruik van 
het   gebouw kan worden uitgesloten; 

o  het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning; 

o  de aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van 
een leegstand of non-productiviteit; 

o  het niet effectief benutten van meer dan 50% van de totale oppervlakte; 

o  getuigenissen; 



o  vaststellingen op het openbaar domein, enz.; 

o  er zijn geen nutsaansluitingen. 

 Alle elementen worden opgenomen in de administratieve akte tot vaststelling van de leegstand. 

ARTIKEL 7 
Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, 
kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen 
tegen de opname in het leegstandsregister met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met 
uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat een leegstaand gebouw en/of de woning effectief 
gebruikt wordt. 
Het beroep wordt per aangetekende zending betekend. Als datum van het beroepschrift wordt de 
datum van de aangetekende zending gehanteerd. 
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten: 

o de identiteit en het adres van de indiener; 

o de vermelding van het adres van het gebouw of de woning waarop het 
beroepschrift betrekking heeft; 

o de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in 
het leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. 

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken 
als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek, dat 
uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste 
personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een 
woning geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan 
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per aangetekende zending betekend. 
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, 
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven 
tot een nieuwe opname in het leegstandsregister. 
Indien de opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de 
zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie het 
gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de administratieve akte.  

ARTIKEL 8 
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat 
meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie  aangewend wordt 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De beheerder van het 
leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending 
overeenkomstig de functie. 
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat 
deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 
wordt in overeenstemming met de functie.  

ARTIKEL 9 
De houder van een zakelijk recht, kan volgende vrijstellingen bekomen mits schriftelijke aanvraag 
en vergezeld van de nodige bewijsstukken: 

vrijstelling voor de eigenaar (bewoner) zonder andere woning 

voorwaarde: 

o de eigenaar is de laatste bewoner van het geïnventariseerd pand en woont er niet 
meer wegens verblijf in een erkend tehuis of een psychiatrische instelling of 
bevindt zich in een vergelijkbare situatie waarbij overmacht kan worden bewezen; 



o en hij bezit geen andere woning. 

Deze vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 3 jaar. De eigenaar die een valse verklaring 
aflegt en/of valse bewijsstukken voorlegt tot het bekomen van voormelde vrijstelling, is een 
administratieve geldboete verschuldigd van 500 euro.  

vrijstelling voor onteigening 

voorwaarde: 

o de woning en/of gebouw ligt binnen de grenzen van een door de bevoegde 
overheid goedgekeurd onteigeningsplan; 

o de woning en/of gebouw kan geen voorwerp meer uitmaken van een 
omgevingsvergunning of een renovatieplan omdat een voorlopig of definitief 
onteigeningsplan is vastgesteld. 
De vrijstelling geldt tot aan de effectieve onteigening. 

  

vrijstelling voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten 

voorwaarde: 

o het pand is beschermd krachtens het Onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013 
en latere wijzigingen; 

o en de bevoegde overheid heeft een ingediend dossier voor een restauratiepremie 
ontvankelijk bevonden, of een attest afgeleverd dat het pand in de huidige 
toestand mag blijven. 

Deze vrijstelling geldt zolang het restauratiedossier loopt, of zolang het attest geldt. 

  

vrijstelling indien de houder van het zakelijk recht 

o wat betreft de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en andere 
initiatiefnemers die sociaal wonen realiseren: geldt een vrijstelling voor woningen 
en/of gebouwen, waaraan een renovatie, herbouw of sloopdossier aan gekoppeld 
is mits een aanmelding bij de VMSW; 

o een autonoom gemeentebedrijf is; 

o de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is. 

Deze vrijstelling geldt 5 jaar. 

 vrijstelling voor nieuwe eigenaar 

De nieuwe eigenaar kan vanaf datum van het verlijden van de notariële aankoopakte gedurende 
één jaar vrijgesteld worden van de heffing op voorwaarde dat het pand binnen dit jaar niet 
verkocht wordt.    

Deze vrijstelling geldt niet voor:  

1° de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks 
gecontroleerd wordt;  

2° de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel;  

3° de overdracht aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van 
overdracht bij erfopvolging of testament 

Deze vrijstelling geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 
Deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met vrijstelling voor renovatie 

 vrijstelling voor renovatiewerken 

voorwaarde: 

o of het voorleggen van een goedgekeurde omgevingsvergunning afgeleverd 
maximum 2 jaar voorafgaand aan het leegstandsjaar tot en met 31 december van 



het leegstandsjaar waarop de belasting betrekking heeft. Dit voor 
renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is; 

o of het voorleggen van een renovatieplan waarvan de werken gestart zijn in het 
leegstandsjaar waarop de belasting betrekking heeft. 

 Deze vrijstelling is eenmalig en geldt voor het jaar waarop de belasting betrekking heeft en het 
daaropvolgend jaar.  

Ingeval van niet-bewoning binnen de gestelde termijn kan aansluitend nog 1 jaar verlenging van 
deze termijn aangevraagd worden mits een gemotiveerde aanvraag vóór het verstrijken van 
de gewone vrijstellingstermijn. 

ARTIKEL 10 
Het bedrag van de initiële belasting wordt vastgesteld op 130,00 euro per strekkende meter 
gevellengte van de woning of het gebouw. 
Als gevellengte wordt beschouwd: de projectie van de afstand tussen de uiterste punten van de 
gebouwen of van de woningen aan de straatzijde. 
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan een halve 
meter worden weggelaten, de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend 
als volle meter. Wanneer de woning of het gebouw paalt aan twee of meer straten, zal als 
grondslag voor de belastingberekening de helft van de som van de gevellengten van elk der 
straatzijden in aanmerking genomen worden. 
De minimumaanslag per woning of gebouw bedraagt 1300,00 euro. 
Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: 
het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal 
periodes van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in 
het gemeentelijke register. 
x mag niet meer bedragen dan 5. 
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op het register staat wordt 
herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of woning.  

ARTIKEL 11 
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en 
schepenen beschikt. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 12 
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.  

ARTIKEL 13 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 14 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

37. GR/2019/261 | Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 



(genaamd 'het heffingsdecreet'); 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1.; 
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 
wonen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 27/03/17 werd de belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig vastgesteld voor de periode 2017-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
De kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente moet bewaakt worden om het 
grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente te vrijwaren. 
De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te 
stellen in verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd 
op de woningen die opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en 
onbewoonbare woningen. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden opgenomen is in deze gewestelijke inventaris. Woningen die bij de 
inwerkingtreding van dit reglement reeds op de gewestelijke inventaris waren opgenomen, zijn 
een belasting verschuldigd bij de eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum. 
Zolang de woning niet is geschrapt uit de gewestelijke inventaris, blijft de belasting verschuldigd 
bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden. 

ARTIKEL 2  

• administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid 
die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het register. 

• woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor 
huisvesting van een gezin of alleenstaande, vermeld in artikel 2, §1, 31°, van het decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

• inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de gewestelijke inventaris van 
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (VIVOO) is opgenomen, is de datum van het 
besluit van de burgemeester; 

• renovatieplan: een door de administratie goedgekeurde nota die bestaat uit: 

o een volledige opsomming en beschrijving van de geplande werken waarin de 
vastgestelde gebreken vermeld op het technisch verslag worden 
aangepakt en waaruit blijkt dat de woning na renovatie niet langer 
ongeschikt en/of onbewoonbaar blijkt; 

o een raming van de kosten; 



• ongeschikt/onbewoonbaar: zoals vermeld in artikel 2 §1, 12° (ongeschikt) en 14° 
(onbewoonbaar) van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

• conformiteitsattest: zoals vermeld in artikel 7 tem 12 van het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode; 

• beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

o een aangetekend schrijven; 

o een afgifte tegen ontvangstbewijs door de administratie. 

• gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO): de 
inventaris vermeld in artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 

• zakelijk gerechtigde: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik. 

ARTIKEL 3 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de ongeschikte en/of onbewoonbare 
woning op de verjaardag van de inventarisatiedatum. 
Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
totale belastingschuld.  

ARTIKEL 4 
De initiële belasting bedraagt 3980,00 euro. 
Voor een kamer als vermeld in artikel 2, paragraaf 1, eerste lid, 10° bis, van de Vlaamse 
Wooncode, bedraagt dit 500,00 euro. 

 Het bedrag van de belastingen wordt verrekend volgens onderstaand schema:  

  Aantal jaren op de gewestelijke inventaris (= verjaardag) 

  0 (bij 
opname) 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 
(max.) 

jaar 5 volgende 

Verschuldigd 
door houder 
zakelijk recht 

0 3980,00 € 6970,00 € 9960,00 € 12950,00 € 12950,00 € 12950,00 € 

ARTIKEL 5  
De houder van een zakelijk recht kan volgende vrijstellingen bekomen mits schriftelijke aanvraag 
en vergezeld van de nodige bewijsstukken: 

vrijstelling voor de nieuwe eigenaar 

De nieuwe eigenaar kan vanaf datum van het verlijden van de notariële aankoopakte gedurende 
één jaar vrijgesteld worden van de heffing op voorwaarde dat het pand binnen dit jaar niet 
verkocht wordt. 

Deze vrijstelling geldt niet voor: 

o de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of 
onrechtstreeks gecontroleerd wordt; 

o de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene 
titel;  

o de overdracht aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van 
overdracht bij erfopvolging of testament. 

Deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met vrijstelling voor renovatie.  

vrijstelling voor woningen binnen een onteigeningsplan 

Een vrijstelling wordt verleend indien: 



o de woning ligt binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan; 

o de woning maakt geen voorwerp meer uit van een omgevingsvergunning of een 
renovatieplan omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 

 vrijstelling voor woningen en/of gebouwen erkend als monument 

De houder van een zakelijk recht van een woning en/of gebouw dat krachtens het decreet tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten is beschermd als monument en 
waarvoor: 

o ofwel bij de bevoegde overheid een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is 
ingediend; 

o ofwel de bevoegde overheid attesteert dat de beschermde woning en/of het gebouw in de 
bestaande toestand mag bewaard blijven. 

Ingeval een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend, duurt de vrijstelling tot 
twee jaar na het einde van de termijn van behandeling van het restauratiepremiedossier. 
Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de 
gewestelijke inventaris is geschrapt en indien geen aanvullende vrijstelling werd aangevraagd of 
uit de aanvraag blijkt dat een aanvullende vrijstelling niet kan worden verkregen, dan vervalt deze 
vrijstelling en is de belastingschuldige de belasting voor het lopende aanslagjaar verschuldigd. 

  

vrijstelling voor renovatie   

Er wordt aan de houder van het zakelijk recht, eenmalig een vrijstelling van maximaal twee jaar 
verleend voor de renovatie van de woning, waarbij de ongeschiktheid en/of 
onbewoonbaarheid wordt weggewerkt. 

De vrijstelling wordt verleend indien de woning: 

o gerenoveerd wordt blijkens een omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 
sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor 2 jaar 
vanaf het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt blijkens een gedetailleerd renovatieplan, zoals hoger omschreven, 
waaruit blijkt dat de vastgestelde woningkwaliteitsproblemen zullen verholpen worden, op 
voorwaarde dat de geplande renovatiewerken niet vergunningsplichtig zijn en met dien 
verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van 2 jaar volgend op 
de datum van goedkeuring van het renovatieplan; 

Indien de vrijstelling wordt aangevraagd in de loop van het eerste jaar na opname in 
de gewestelijke inventaris, begint deze vrijstelling te lopen vanaf de eerstvolgende 
verjaardatum op de inventaris. 
Indien het zakelijk recht van een woning en/of gebouw wordt overgedragen tijdens de periode van 
vrijstelling, dan vervalt de vrijstelling en is de belasting alsnog verschuldigd. 
Tegen de beslissing tot weigering van een vrijstelling bestaat geen beroepsmogelijkheid.  

ARTIKEL 6 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 8 
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. 

ARTIKEL 9 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  



ARTIKEL 10 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

38. GR/2019/262 | Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
verwaarloosd en/of onafgewerkt. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, 
namelijk het heffingsdecreet en latere wijzigingen; 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen; 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen; 
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 
en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen; 
MB van 28 augustus 2015 houdende de toekenning van een subsidie aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsproject “Kwalitatief wonen in de Grensstreek”, met Menen, Wervik en Mesen als 
deelnemers; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 27/03/2017 werd de belasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt goedgekeurd voor de periode 2017-
2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
De verwaarlozing van woningen en/of gebouwen op het grondgebied van de gemeente moet 
voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te 
gaan. 
Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en/of gebouwen wordt overgeheveld van 
het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig 
worden opgeheven. 
Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare patrimonium voor 
wonen optimaal benut wordt. 
De woningen met een score hoger dan 17 punten, zijn woningen die zodanig veel 
gebreken vertonen en zich in zodanige staat van verval bevinden dat het redelijk en 
verantwoord is om hiervoor een hogere belasting te heffen.  
Het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing 
van woningen en gebouwen. 
De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te 
stellen in verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd 
op woningen en/of gebouwen die voorkomen op het gemeentelijke register van verwaarlozing. De 
gemeentebelasting wordt gevestigd vanaf de datum van opname in het register van verwaarlozing. 
Zolang het gebouw of de woning niet uit het gemeentelijke register is geschrapt, is de belasting 
van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden 
verstrijkt.  

ARTIKEL 2 

• administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid 
die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het  register. 

• woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 
huisvesting van een gezin of alleenstaande, vermeld in artikel 2, §1, 31°, van het decreet 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

• gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten. 

• registratiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in het 
register wordt opgenomen. 

• onafgewerkte woning of gebouw: een woning of gebouw waarvan de werken zijn aangevat 
maar waar de omgevingsvergunning vervallen is, overeenkomstig artikel 4.6.2. uit de 
VCRO. 

• renovatieplan: een door de administratie goedgekeurde nota die bestaat uit:  

o een schets van het gebouw met aanduiding van de geplande werken;  

o een volledige opsomming en beschrijving van de geplande werken;  

o een raming van de kosten;  

o foto’s van de te renoveren delen van de woning.  

• verwaarloosde woning/gebouw: een woning en/of gebouw met zichtbare en storende 
gebreken of tekenen van verval. De verwaarlozing wordt vastgesteld in een technisch 
verslag.  

• beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen. 

• zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik. 

ARTIKEL 3 
Als belastingschuldige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke 
rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning op het ogenblik van de opname in één van 
de registers: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik. 

Behoort één van die zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt 
de onverdeeldheid als belastingschuldige. De leden van de onverdeeldheid zijn hoofdelijk 
gehouden tot betaling van het verschuldigde bedrag. 



Degene die het zakelijk recht overdraagt, is verplicht om binnen de maand na het verlijden van de 
notariële akte, per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen een 
kopie van de notariële akte over te maken. Deze kopie bevat minstens volgende gegevens: 

o naam en adres van de verkrijger(s) van het zakelijk recht; 

o datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

o nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of gebouw. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, als 
belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 
zakelijk recht wordt gevestigd, indien deze ontstentenis ertoe heeft geleid dat de 
gemeente op datum of verjaardag van de opname in één van de registers niet in 
kennis was van het feit dat er een overdracht van zakelijk recht heeft plaatsgevonden. 

ARTIKEL 4 
De administratie beheert een gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en/of woningen 
en onafgewerkte woningen en/of gebouwen. In het register worden volgende gegevens 
opgenomen: 

o het adres van de verwaarloosde woning/gebouw; 

o de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning/gebouw; 

o de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n); 

o het nummer en de datum van de administratieve akte; 

o de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

Een woning en/of gebouw die voorkomt op het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en/of gebouwen kan eveneens worden geregistreerd op de gewestelijke inventaris van 
ongeschikte en onbewoonbare woningen en op het gemeentelijk register van leegstaande of 
onafgewerkte woningen en/of gebouwen. 

ARTIKEL 5 
De controleambtenaren zijn bevoegd om de verwaarlozing van een woning en/of gebouw te 
onderzoeken en leggen de vaststellingen vast in een technisch verslag. Er is sprake van 
verwaarlozing als de indicaties in het technisch verslag een eindscore opleveren van minimaal 9 
punten. 
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van verwaarlozing belaste 
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden. 
Een technisch verslag met een minimale score van 9 punten kan aanleiding geven tot opname op 
het gemeentelijk register. De registratie wordt vastgesteld in een gemotiveerde administratieve 
akte tot vaststelling van verwaarlozing. De datum van de administratieve akte geldt als de datum 
van de vaststelling van de verwaarlozing en geldt als registratiedatum. 
De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per aangetekende zending in kennis van de opname 
in het register van verwaarlozing. De kennisgeving bevat: 

  

• de administratieve akte; 

• informatie over de gevolgen van de opname in het register van verwaarlozing; 

• informatie over de mogelijke vrijstellingen van de heffing in het register verwaarlozing; 

• informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het register van 
verwaarlozing; 

• informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het register van verwaarlozing. 

 ARTIKEL 6 
De registratie van verwaarloosde woningen en/of gebouwen gebeurt op de datum van de opmaak 
van de administratieve akte tot vaststelling van de verwaarlozing. 
De registratie van woningen en/of gebouwen op percelen die door de Federale Overheidsdienst 
Financiën - Patrimoniumdocumentatie, gekwalificeerd worden als puin of krotwoning, gebeurt per 



1 januari van elk kalenderjaar. Deze woningen en/of gebouwen worden toegevoegd aan het 
register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen.  

ARTIKEL 7 
Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, 
kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen 
tegen de beslissing tot opname in het gemeentelijk register van verwaarlozing met alle 
bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat een 
gebouw en/of de woning niet verwaarloosd is. Het beroep wordt per aangetekende zending 
betekend. Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de aangetekende zending 
gehanteerd. 
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten: 

• de identiteit en het adres van de indiener; 

• de vermelding van het adres van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift 
betrekking heeft; 

• de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 
register van verwaarlozing ten onrechte is gebeurd. 

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken 
als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststellingen of met een feitenonderzoek, dat 
uitgevoerd wordt door het met de opsporing van verwaarloosde gebouwen en woningen belaste 
personeelslid. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan 
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per aangetekende zending betekend. 
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, 
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven 
tot een nieuwe beslissing tot opname in het register van verwaarlozing. 
Indien de beslissing tot opname in het register van verwaarlozing niet tijdig betwist wordt, of het 
beroep van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke 
administratie het gebouw of de woning in het register van verwaarlozing op vanaf de datum van 
de administratieve akte. 

ARTIKEL 8 
De woningen en/of gebouwen waarvoor de burgemeester ter vrijwaring van de openbare 
veiligheid of gezondheid een bevel tot slopen heeft uitgevaardigd, worden geschrapt uit het 
gemeentelijk register zodra het slopen voltooid en het terrein volledig van puin of krotwoning 
geruimd is. 
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op het gemeentelijk register van verwaarloosde 
gebouwen en/of woningen worden geschrapt na opmaak van een verslag ter controle dat 
bevestigt dat alle opgelegde werken zoals vermeld op de administratieve akte uitgevoerd zijn. 
De percelen die door de Federale Overheidsdienst Financiën - Patrimoniumdocumentatie, 
gekwalificeerd worden als puin of krotwoning worden geschrapt uit het register zodra het perceel 
volledig van puin of krotwoning geruimd is. 

ARTIKEL 9 

vrijstelling voor beschermde monumenten en dorpsgezichten 

voorwaarde: 

• het pand is beschermd krachtens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere 
wijzigingen; 

• en de bevoegde overheid heeft een ingediend dossier voor een restauratiepremie 
ontvankelijk bevonden, of een attest afgeleverd dat het pand in de huidige toestand mag 
blijven. 



Deze vrijstelling geldt zolang het restauratiedossier loopt of zolang het attest geldt. 

 vrijstelling voor nieuwe eigenaar 

De nieuwe eigenaar kan vanaf datum van het verlijden van de notariële aankoopakte gedurende 
één jaar vrijgesteld worden van de heffing op voorwaarde dat het pand binnen dit jaar niet 
verkocht wordt. 
Deze vrijstelling geldt niet voor: 

• de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of 
onrechtstreeks gecontroleerd wordt; 

• de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene 
titel; 

• de overdracht aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van 
overdracht bij erfopvolging of testament. 

Deze vrijstelling geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.  
Deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met vrijstelling voor renovatie 

 vrijstelling voor renovatiewerken 

De eigenaar wordt 1 jaar vrijgesteld van de heffing op voorwaarde dat hij: 

• of een geldige omgevingsvergunning voorlegt die niet ouder is dan 12 maanden voor 
renovatiewerken aan het pand (een omgevingsvergunning voor sloop met 
vervangingsbouw staat gelijk met een vergunning voor renovatie); 

• of een gedetailleerd renovatieplan voorlegt. 

Op het einde van de vrijstellingsperiode van 1 jaar moeten alle vastgestelde gebreken zoals 
vermeld op de administratieve akte volledig weggewerkt zijn. Is dit niet het geval dan moet de 
heffing alsnog betaald worden.  

vrijstelling voor onteigening 

voorwaarde: 

• het pand ligt binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan; 

• het pand kan geen voorwerp meer uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of 
omgevingsvergunning of een renovatieplan omdat een voorlopig of definitief 
onteigeningsplan is vastgesteld. 

 ARTIKEL 10 
Het bedrag van de initiële belasting wordt vastgesteld per belastbaar gebouw/woning op: 

o 1000,00 euro: vanaf 1 punt t.e.m. 17 punten; 

o 2000,00 euro: vanaf 18 punten of meer. 

 Het bedrag van de volgende belasting is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: 
het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x +1, waarbij x gelijk is aan het aantal 
periodes van 12 maanden dat de woning en/of het gebouw zonder onderbreking opgenomen is in 
de gemeentelijke inventaris. 

x mag niet meer bedragen dan 5.  

  jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 > jaar 5 

1 - 17 ptn 1000,00 € 2000,00 € 3000,00 € 4000,00 € 5000,00 € 5000,00 € 

18 ptn of 
meer 

2000,00 € 3000,00 € 4000,00 € 5000,00 € 6000,00 € 6000,00 € 

  

Indien een woning en/of gebouw is opgenomen op de verschillende registers, is de voormelde 
belasting verschuldigd per afzonderlijke opname in het register. 
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw en/of woning op het register staat 



wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of woning. 
Voor woningen en/of gebouwen die overgenomen werden van de Vlaamse Inventaris 
Verwaarlozing telt voor het bepalen X ook het aantal periodes van 12 maanden dat de woning 
was opgenomen op de Vlaamse Inventaris.  

ARTIKEL 11 
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en 
schepenen beschikt. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 12 
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. 

ARTIKEL 13 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 14 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

39. GR/2019/263 | Belasting op handelspanden die beschouwd worden als leegstaand. 
Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen; 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;  
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 
en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen; 
MB van 28 augustus 2015 houdende de toekenning van een subsidie aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsproject “Kwalitatief wonen in de Grensstreek”, met Menen, Wervik en Mesen als 
deelnemers; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
Mail van 29 mei 2017 met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 27/03/2017 werd de belasting op handelspanden die beschouwd worden 
als leegstaand vastgesteld voor de periode 2017-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
De langdurige leegstand van gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden 
met als doel het activeren van handelspanden. 
Door de hardnekkige leegstand in onze gemeente, is het noodzakelijk dat de 
eigenaars gestimuleerd worden om de handelspanden op te waarderen. 



De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te 
stellen in verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Stemming 

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 14 onthoudingen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice 
Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias 
Eeckhout) 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op handelspanden die beschouwd worden als 
leegstaand" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd 
op gebouwen die voorkomen op het gemeentelijke leegstandsregister. De gemeentebelasting 
wordt gevestigd vanaf de datum van opname in het leegstandsregister. 
Zolang het leegstaand gebouw niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het 
aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 

ARTIKEL 2 

• administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid 
die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het register. 

• gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten. 

• handelspand: het onroerend goed, waarin de handelszaak wordt uitgebaat, met uitsluiting 
van alle delen die niet uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitbating van de 
handelszaak. 

• leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande handelspanden/gebouwen, 
opgemaakt en geactualiseerd op grond van artikel 2.2.6. van het Grond- en Pandendecreet 
en zijn uitvoeringsbesluiten. 

• registratiedatum: de datum waarop het handelspand/gebouw voor de eerste maal in het 
register wordt opgenomen. 

• leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode 
van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden 
met woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die 
overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane 
omgevingsvergunning of melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning 
of melding voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of 
melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw 
voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of 
bescheiden. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, 
vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet 
beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een 
gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is 
eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd 
als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 



• leegstaand handelspand: elk handelspand dat kleiner is dan 500 m² en waarvan minstens 12 
opeenvolgende maanden niet meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte voor 
handelsdoeleinden werd gebruikt. De functie van het handelspand is deze die 
overeenkomt met een voor het gebouw afgeleverde omgevingsvergunning. 

• renovatieplan: een door de administratie goedgekeurde nota die bestaat uit: 

o een schets van het gebouw met aanduiding van de geplande werken; 

o een volledige opsomming en beschrijving van de geplande werken; 

o een raming van de kosten; 

o foto’s van de te renoveren delen van het handelspand/gebouw. 

• stedelijke database 'OnderMenen': de stedelijke database bevat een oplijsting van 
leegstaande handelspanden die opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Deze lijst wordt ter beschikking gesteld van elke potentiële ondernemer en bekend 
gemaakt door Stad Menen. 

• beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen. 

• leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw wordt als een leegstand gebouw beschouwd 
indien dat gebouw binnen zeven jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning in laatste 
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie. 

• zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik. 

ARTIKEL 3 
Als belastingschuldige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke 
rechten met betrekking tot een handelspand/gebouw opgenomen in het gemeentelijk register: 

o de volle eigendom; 

o het recht van opstal of van erfpacht; 

o het vruchtgebruik. 

Behoort één van die zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt 
de onverdeeldheid als belastingschuldige. De leden van de onverdeeldheid zijn hoofdelijk 
gehouden tot betaling van het verschuldigde bedrag. 
Degene die het zakelijk recht overdraagt, is verplicht om binnen de maand na het verlijden van de 
notariële akte, per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen een 
kopie van de notariële akte over te maken. Deze kopie bevat minstens volgende gegevens: 

o naam en adres van de verkrijger(s) van het zakelijk recht; 

o datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

o nauwkeurige aanduiding van het de overgedragen gebouw. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als 
belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 
zakelijk recht wordt gevestigd, indien deze ontstentenis ertoe heeft geleid dat de 
gemeente op datum of verjaardag van de opname in het leegstandsregister niet in 
kennis was van het feit dat er een overdracht van zakelijk recht heeft plaatsgevonden. 

ARTIKEL 4 
De administratie houdt een gemeentelijk leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit 
een lijst met leegstaande handelspanden. 

In de lijst worden de volgende gegevens opgenomen: 

o het adres van het leegstaande handelspand of het leegstaande gebouw; 



o de kadastrale gegevens van het leegstaande handelspand of het leegstaande 
gebouw; 

o de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n); 

o het nummer en de datum van de administratieve akte; 

o de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

Gebouwen die voorkomen op de gewestelijke inventaris van woningen die beschouwd worden als 
ongeschikt/onbewoonbaar, kunnen niet opgenomen worden op het gemeentelijk 
leegstandsregister; 
Gebouwen die voorkomen op het gemeentelijk leegstandsregister kunnen later opgenomen 
worden op de gewestelijke inventaris ongeschikt/onbewoonbaar. 
Gebouwen die voorkomen op de gewestelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare 
woningen of op het register van leegstaande woningen en/of gebouwen kunnen tegelijk worden 
opgenomen op het register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen. En omgekeerd. 

ARTIKEL 5 
De registratie van de leegstaande gebouwen gebeurt op datum van de opmaak van de 
administratieve akte tot vaststelling van leegstand. 

ARTIKEL 6 
De controleambtenaren zijn bevoegd om leegstand van een gebouw te onderzoeken en in een 
administratieve akte vast te stellen. 
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand belaste 
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden. 
Indien als gevolg van een beslissing een gebouw wordt opgenomen in het register, wordt dit 
vastgesteld in een gemotiveerde administratieve akte. De datum van de administratieve akte geldt 
als de datum van de vaststelling van de leegstand en geldt als registratiedatum. 
De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per aangetekende zending in kennis van de opname 
in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat: 

  

o de administratieve akte; 

o informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister; 

o informatie over de mogelijke vrijstellingen van de leegstandsheffing in het 
leegstandsregister; 

o informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 
leegstandsregister; 

o informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister. 

Het vermoeden van leegstand van handelspanden/gebouwen gebeurt op basis van minstens één 
vaststelling: 

o het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister; 

o het aanbieden als "te huur" of "te koop"; 

o het vermoeden van een zo laag verbruik van de nutsvoorzieningen waarbij het 
normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten; 

o het niet effectief benutten van meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte; 

o getuigenissen; 

o vaststellingen op het openbaar domein, enz.; 

o activiteit in Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Alle elementen worden opgenomen in de administratieve akte tot vaststelling van de leegstand.  

ARTIKEL 7 
Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, 
kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen 
tegen de opname in het leegstandsregister met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met 



uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat een leegstaand handelspand/gebouw effectief 
gebruikt wordt. Het beroep wordt per aangetekende zending betekend. Als datum van het 
beroepschrift wordt de datum van de aangetekende zending gehanteerd. 
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten: 

o de identiteit en het adres van de indiener; 

o de vermelding van het adres van het handelspand/gebouw waarop het 
beroepschrift betrekking heeft; 

o de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het handelspand/gebouw in het 
leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. 

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken 
als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek, dat 
uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaande handelspanden/gebouwen belaste 
personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een 
handelspand/gebouw geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan 
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per aangetekende zending betekend. 
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, 
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven 
tot een nieuwe opname in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Indien de opname in het gemeentelijk leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep 
van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie 
het gebouw in het leegstandsregister op vanaf de datum van de administratieve akte.  

ARTIKEL 8 
Een gebouw of handelspand wordt uit het gemeentelijk leegstandsregister geschrapt, eens een 
zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig 
de functie aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. 
De beheerder van het leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de 
aanwending overeenkomstig de functie.  

ARTIKEL 9 
De houder van een zakelijk recht kan volgende vrijstellingen bekomen mits schriftelijke aanvraag 
en vergezeld van de nodige bewijsstukken: 

 vrijstelling door opname in de stedelijke database 'OnderMenen' 

De voorwaarden tot opname worden verder bepaald. 

Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar vanaf het moment van opname in de stedelijke 
database en is eenmalig. Via de opname in deze database stelt de houder van het zakelijk recht zijn 
leegstaand gebouw ter beschikking voor tijdelijke invullingen. Indien de houder van het zakelijk 
recht de invulling weigert zonder gegronde redenen, binnen de vrijstellingsperiode, dan vervalt 
deze vrijstelling. Het eerste jaar na de vrijstelling betaalt de belastingschuldige de minimumheffing. 
Het tweede jaar na de vrijstelling valt de belastingschuldige terug op de oorspronkelijke 
heffingsplicht. 

 vrijstelling voor onteigening 

voorwaarde: 

• het pand ligt binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan; 

• het pand kan geen voorwerp meer uitmaken van een omgevingsvergunning of een 
renovatieplan omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 

De vrijstelling geldt tot aan de effectieve onteigening. 



 vrijstelling voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten 

voorwaarde: 

• het pand is beschermd krachtens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere 
wijzigingen; 

• en de bevoegde overheid heeft een ingediend dossier voor een restauratiepremie 
ontvankelijk bevonden, of een attest afgeleverd dat het pand in de huidige toestand mag 
blijven. 

Deze vrijstelling geldt zolang het restauratiedossier loopt, of zolang het attest geldt. 

 vrijstelling indien de houder van het zakelijk recht 

• wat betreft de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en andere initiatiefnemers die 
sociaal wonen realiseren geldt een vrijstelling voor de handelspanden/gebouwen, waaraan 
een renovatie, herbouw of sloopdossier aan gekoppeld is mits een aanmelding bij de 
VMSW; 

• een autonoom gemeentebedrijf is; 

• de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is. 

Deze vrijstelling geldt 5 jaar. 

 vrijstelling voor nieuwe eigenaar 

De nieuwe eigenaar kan vanaf datum van het verlijden van de notariële aankoopakte gedurende 
één jaar vrijgesteld worden van de heffing op voorwaarde dat het pand binnen dit jaar niet 
verkocht wordt. 

Deze vrijstelling geldt niet voor: 

• de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of 
onrechtstreeks gecontroleerd wordt; 

• de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene 
titel; 

• de overdracht aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van 
overdracht bij erfopvolging of testament. 

Deze vrijstelling geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 

Deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met vrijstelling voor renovatie 

 vrijstelling voor renovatiewerken 

voorwaarde: 

• of het voorleggen van een goedgekeurde omgevingsvergunning afgeleverd maximum 2 jaar 
voorafgaand aan het leegstandsjaar tot en met het 31 december van het leegstandsjaar 
waarop de belasting betrekking heeft. Dit voor renovatiewerken waarvoor een 
omgevingsvergunning vereist is; 

• of het voorleggen van een renovatieplan waarvan de werken gestart zijn in het 
leegstandsjaar waarop de belasting betrekking heeft. 

Deze vrijstelling is eenmalig en geldt voor het jaar waarop de belasting betrekking heeft en het 
daaropvolgend jaar. 
Ingeval het gebouw nog niet in gebruik is binnen de gestelde termijn, kan aansluitend nog 1 
jaar verlenging van deze termijn aangevraagd worden mits een gemotiveerde aanvraag vóór het 
verstrijken van de gewone vrijstellingstermijn. 

ARTIKEL 10 
De stedelijke database 'OnderMenen' heeft als doel ondernemerschap te bevorderen en leegstand 
te bestrijden. Dit gebeurt door het ter beschikking stellen van leegstaande handelspanden voor 
tijdelijke invullingen. 



De houder van het zakelijk recht van een leegstaand handelspand kan zijn handelspand laten 
opnemen in de stedelijke database 'OnderMenen' indien hij akkoord gaat met het feit dat zijn 
handelspand ter beschikking wordt gesteld aan onderstaande voorwaarden: 

o Stad Menen mag het handelspand aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, 
ondernemer die geïnteresseerd is in de formule; 

o de houder van het zakelijk recht gaat akkoord met een gebruiksregeling en 
ontvangt een verlaagde gebruiksvergoeding; 

o de gebruiksregeling bestaat uit drie opties op vlak van gebruikstermijn: 

Gebruikstermijn Wvo gebouw (m²) Maandelijkse gebruiksvergoeding 

3 maanden 0 - 99 
100 - 249 
250 - … 

150,00 € 
300,00 € 
450,00 € 

6 maanden 0 – 99 
100 – 249 
250 - … 

225,00 € 
450,00 € 
675,00 € 

1 jaar 0 – 99 
100 – 249 
250 - … 

300,00 € 
600,00 € 
900,00 € 

o de houder van het zakelijk recht verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn 
de invulling onafgebroken zal plaats vinden, zichtbaar vanop het openbaar domein; 

o de houder van het zakelijk recht verklaart akkoord te zijn met het feit dat 
eventuele invullingen duidelijk kenbaar gemaakt zullen worden als een realisatie 
binnen het concept van 'OnderMenen'. 

Het gebouw zal niet opgenomen worden in de stedelijke database 'OnderMenen' indien: 

o de houder van het zakelijk recht de invulling weigert zonder gegronde reden; 

o er niet wordt voldaan aan de opgelegde voorwaarden; 

o de voorgevel van het handelspand verwaarloosd en/of onafgewerkt is. 

De ondernemer moet voldoen aan minimale openingsuren van 8 uur per week die bepaald 
worden in de standaardovereenkomst. 
Leegstaande handelspanden gelegen binnen de handelsas Menen (afbakening handelsas: zie bijlage) 
kunnen opgenomen worden in de stedelijke database 'OnderMenen'. 

ARTIKEL 11 
Het bedrag van de initiële belasting wordt vastgesteld op 130,00 euro per strekkende meter 
gevellengte van het gebouw. 
Als gevellengte wordt beschouwd de projectie van de afstand tussen de uiterste punten van de 
gebouwen op de straatzijde. 
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. 
De gedeelten kleiner dan de halve meter worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een 
halve meter worden aangerekend als volle meter.  
Wanneer het gebouw paalt aan twee of meer straten, zal als grondslag voor de 
belastingberekening de helft van de som van de gevellengten van elk der straatzijden in aanmerking 
genomen worden. 
De minimumaanslag per gebouw bedraagt 1300,00 euro. 
Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: 
Het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal 
periodes van 12 maanden dat het gebouw zonder onderbreking opgenomen is in het 
gemeentelijke register. 
x mag niet meer bedragen dan 5. 
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw op het register staat wordt her 
berekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw.  



ARTIKEL 12 
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en 
schepenen beschikt. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 13 
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. 

ARTIKEL 14 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 15 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

  

 

40. GR/2019/268 | Retributie op de uitvoering van werken voor derden. Vaststelling 
reglement.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Angelique Declercq, Schepen van Sociaal Beleid 

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere wijzigingen; Decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en het besluit van 27 november 2015 ter uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 30/05/2016 werd de retributie op de uitvoering van werken voor derden 
vastgesteld met ingang van 1 juni 2016 en voor onbepaalde termijn. 
Naar aanleiding van de duurdere grondstoffen en de stijgende brandstofprijzen is het noodzakelijk 
dat de prijzen worden aangepast. 
Het feit dat de gemeentediensten werken uitvoeren op de openbare wegenis op verzoek van en 
tot uitsluitend voordeel van deze derden-belanghebbenden. 
Het feit dat het uitvoeren van deze werken onkosten veroorzaakt voor de gemeente en het 
derhalve past dat de belanghebbende derde deze onkosten vergoedt. 
Het is noodzakelijk ook de kostprijs terug te vorderen voor opruimkosten door de stadsdiensten 
van de stad naar aanleiding van sluikstorten, alsook de ambtshalve opruiming bij manifeste 
verwaarlozing van eigendommen dat het redelijk en proportioneel is deze tarieven te diversifiëren 
naargelang de omvang van het sluikstorten en achterlaten van afval. 
Deze aanrekening van kostprijs voor opruimkosten omvat de reële kosten, die variëren 
naargelang het type en de hoeveelheid afval die wordt achtergelaten, de ophaling, de opruiming, 



de personeelskost, de materiaalkost, en de afvalverwerking van het achtergelaten sluikstort. 
Het is noodzakelijk om naast de administratieve sanctie (GAS) voor sluikstort, opgelegd door de 
sanctionerende ambtenaar als sanctie voor overtreding van de algemene politieverordening, ook 
de reële kost als retributie aan te rekenen aan de vervuiler. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op de uitvoering van werken voor derden" 
vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor de 
uitvoering door het stadsbestuur van werken aangevraagd voor derden, tenzij deze uitvoering 
aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, 
of tenzij plaats heeft krachtens een overeenkomst. 

ARTIKEL 2 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

•  Aansluiting op de riolering 

Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaal prijs) 1.000,00 € 

Ø 200 of Ø 250 (totaal prijs) 1.325,00 € 

Ø 300 (totaal prijs) 1.600,00 € 

  

Meerprijs voor aansluiting boven de 6 lm = 15 % prijs/lm: 

Ø kleiner of gelijk aan 160 mm 145,00 € 

Ø 200 of Ø 250 200,00 € 

Ø 300 250,00 € 

  

Meerprijs voor aansluiting dieper dan 1,20 m = 50 %: 

Ø kleiner of gelijk aan 160 mm 475,00 € 

Ø 200 of Ø 250 650,00 € 

Ø 300 800,00 € 

   

• Aansluiting op de riolering tijdens de vernieuwing van een ganse straat en zonder 
opbraak en herstelling, aansluiten dakafvoer  

Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm 65,00 €/lm 

PVC Buizen Ø 200 of 250 90,00 €/lm 

PVC Buizen Ø300 125,00 €/lm 

  

Meerprijs voor aansluiting dieper dan 1,20 m = 50 % 

Ø kleiner of gelijk aan 160 mm 25,00 € 

Ø 200 of Ø 250 40,00 € 

Ø 300 55,00 € 

   



•  Werken aan voetpaden, boordstenen en greppels 

Zakken van boorstenen 30,00 €/lm 

Aanleggen van voetpaden op 15 cm zandcement 50,00 €/m² 

Aanleggen van voetpaden op 20 cm beton (voor 
opritten) 

55,00 €/m² 

Herplaatsen van boordstenen 30,00 €/lm 

Uurloon arbeider 38,00 €/uur 

Uurloon arbeider, zaterdag 55,00 €/uur 

Uurloon zon- of feestdag 70,00 €/uur 

Uurloon arbeider + nachtwerk +25% 47,50 €/uur 

Uurloon arbeider + zaterdag +nachtwerk +25% 68,75 €/uur 

Uurloon zon- of feestdag +nachtwerk +25% 87,50 €/uur 

  

  

• Allerhande werken 

Plaatsen verkeersteken (zonder paal) 60,00 €/stuk 

Plaatsen straatnaambord (zonder paal) 30,00 €/stuk 

Herplaatsen paal, zonder de verkeerstekens of 
straatnaambord (inbegrepen uitbreken bestaande en 
plaatsen nieuwe paal) 

100,00 €/stuk 

Vervanging of herstel katafootpaal 75,00 €/stuk 

Vervanging of herstel katafootpaal in inox 75,00 €/stuk 

Vervanging of herstel omega 125,00 €/stuk 

Andere volgens kostprijs 

   

• Plaatsen van beveiligingen bij ongevallen of brand of gevaarlijke situaties 

Nadars 65,00 €/stuk 

Bouwhekkens 55,00 €/stuk 

Knipperlichten 10,00 €/stuk 

Afdichtingspanelen 40,00 €/stuk 

De retributie wordt aangerekend voor de termijn van 1 maand. Per bijkomende termijn van 14 
dagen wordt bijkomend eenzelfde een vergoeding aangerekend. 

   

• Verkoop van materialen 

Wegenzout 5,00 €/25 kg 

Hakselhout (afgehaald en zelf te laden) 10,00 €/m³ 

Freesmateriaal 12,00 €/ton 

Verkoop dallen en klinkers 1,00 €/stuk 

 
 



• Administratie 

Opmaken schadebestek 95,00 €/stuk 

Aanvraag rioolaansluiting of werken waar plannen van 
nutsmaatschappijen dienen aangevraagd te worden 

100,00 €/stuk 

 
 

• Prijzen gebruik van machines (excl. bestuurder, zie prijs uurloon) 

Vrachtwagen 36,00 €/uur 

Veegmachine 38,00 €/uur 

Kraan 38,00 €/uur 

Container (vervoer + stortkosten) 360,00 €/container 

Vervoerskosten (1 rit heen en terug) 30,00 € 

Vervoerskosten (meerdere ritten) 60,00 € 

 
 

• Opruimkosten 

CATEGORIE AFVAL OMSCHRIJVING 

BASISTARIEF 
(minimumtarief) ter 

vergoeding van 
personeelskost, 

opruimkost, verwerking en 
verwijdering afval) 

VARIABEL 
TARIEF 

Klein afval/ losse voorwerpen 

beperkt tot losse 
afzonderlijke afvalresten, 
zoals fles, blikje, papier, 
peuk… 

60,00 € + 15,00 € 

Middelgroot afval kleine plastic zak of doos 
van 1 tot 5 kg 60,00 € + 25,00 € 

Groot afval 1 grote vuilniszak 5-10 
kg 60,00 € + 35,00 € 

  meerdere afvalzakken of 
dozen (totaal +10 kg) 60,00 € + 35,00 

€/zak/doos 

Zeer groot afval 
+ 50 kg 

grofvuil, zetels, 
bouwmaterialen… 

De reële kostprijs van personeel, inzet 
wagens en machines, vervoer, 
verwerkingskost, eventuele externe 
kosten 

met een minimum van 250,00 € + 
administratieve kost van 95 € 

  

Ambtshalve opruimen van 
verwaarloosde/verwilderde 
percelen 

  

De reële kostprijs van personeel, 
machines, vervoer, verwerkingskost, 
eventuele externe kosten 

met een minimum van 250,00 € + 
administratieve kost van 95 € 



Afval naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot buitenzetting wordt aangerekend volgens 
bovenstaande tarieven ten aanzien van huurder en/of verhuurder die beiden hoofdelijk 
aansprakelijk zijn tot betaling van de factuur voor het opruimen van afval. 

  

• Aanplakkingen 

Notariële aanplakking 165,00 €/EP 

  

ARTIKEL 3 
De retributie is algemeen verschuldigd door degene die de uitvoering van de werken aanvraagt.  
De retributie voor herstel van schade opruimkosten is verschuldigd door degene die 
verantwoordelijk is voor de veroorzaakte schade. 
De retributie voor opruimkosten is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is voor de 
veroorzaakte overlast. Indien meerdere personen kunnen verantwoordelijk worden gesteld, zoals 
bewoner of huurder en eigenaar, zijn zij elk hoofdelijk gehouden voor de betaling van deze 
retributie.  

ARTIKEL 4 
Dit reglement kan echter geen toepassing vinden voor wat de inning van de retributie betreft 
indien de stedelijke diensten genoodzaakt zijn op te treden als gevolg van de werking van 
onvoorziene factoren – gelegen buiten de wil van de mensen – zoals overstromingen, 
onvoorziene natuurfenomenen e.a. 
Het college van burgemeester en schepenen zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van 
deze bepaling.  

ARTIKEL 5 
De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt betaald binnen 
dertig dagen vanaf de verzending van de factuur, het schadebestek of in voorkomend geval 
contant tegen afgifte van een kwijting. De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, 
ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet 
Lokaal Bestuur. 
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in 
te vorderen.  
Bovendien kan het college van burgemeester en schepenen weigeren nog verder de in dit 
reglement genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor de vorige 
verstrekkingen, door de schuld van de retributieplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd 
worden.  

ARTIKEL 6 
De vorige retributieverordening van 30 mei 2016 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van 
het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 
286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 7 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan de sanctionerend ambtenaar - Stad Kortrijk - 
mevr. C. Demulder, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk. 

 

41. GR/2019/269 | Retributie op uitleendienst jeugddienst. Vaststelling reglement.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Angelique Declercq, Schepen van Sociaal Beleid 

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
Mail van 26 maart 2018 met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 29/01/2018 werd de retributie uitleendienst jeugddienst vastgesteld vanaf 
1 februari 2018 voor onbepaalde duur. 
Het feit dat het aangewezen is dat het gemeentebestuur een vergoeding ontvangt voor de kosten 
voor het uitlenen van logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) ter beschikking gesteld 
aan derden. 
Deze vergoeding dient voor het investeren van dergelijk materiaal alsook voor de 
herstellingskosten ervan. 
De vervangwaarden werden toegevoegd teneinde de kostprijs te kennen indien de schade 
onherstelbaar is. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie uitleendienst jeugddienst" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de 
uitleendienst van de jeugddienst.  

ARTIKEL 2 
De stad Menen stelt logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) voor manifestaties en 
evenementen, voor eigen gebruik, ter beschikking aan:  

• betoelaagde* en/of erkende verenigingen uit de entiteit Menen vernoemd op de lijst van 
door de stad erkende verenigingen;  

• worden gelijkgesteld met door de stad Menen betoelaagde en/of erkende verenigingen:  

o de in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen; 

o politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen; 

o de stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking); 

o erkende straatcomités uit de entiteit Menen;  

• niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke 
woont in de gemeente Menen;  

• rechtspersonen met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente voor 
niet-commerciële activiteiten op het grondgebied van de gemeente;  

• de stedelijke organisaties van de entiteit Menen (gemeentelijke scholen, stadsorganisaties, 
OCMW, AGB, Cultureel Centrum,..); 

 * betoelaagde vereniging: een vereniging die op het ogenblik van de beschikbaarstelling 
structureel wordt betoelaagd door het stadsbestuur van Menen. 

 ARTIKEL 3 
De aanvraag tot ontlenen van gemeentelijk logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) 
gebeurt volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het gebruikersreglement op het ter 
beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal.  

ARTIKEL 4  
Het ontlenen van logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) is vrijgesteld van retributie 
indien: 

• het een samenwerking betreft met een stedelijke dienst. De aanvraag van het materiaal zal 
via de dienst verlopen; 



• het een benefietevenement betreft, waar de opbrengst integraal ten voordele van het 
goede doel wordt geschonken. 

 ARTIKEL 5 
De tarieven van de retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijk logistiek 
materiaal (geluid, licht & andere materialen) aan personen of verenigingen worden als volgt 
vastgesteld, volgens onderstaande lijst: 

Stock Artikel Prijs Vervangwaarde 
per stuk 

GELUID 

Monitors MACKIE SRM350 (met ingebouwde 
versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 

 10,00 €/st  316,00 € 

RCF ART 312-A MK 4 – 800 W  20,00 €/st  364,00 € 

MACKIE SRM450 (met ingebouwde 
versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 

 15,00 €/st  341,00 € 

Behringer B110D actieve luidspreker (met 
ingebouwde versterker, stroomkabel en XLR 
inbegrepen 

 5,00 €/st  141,00 € 

Behringer B112 actieve luidspreker (met 
ingebouwde versterker, stroomkabel en XLR 
inbegrepen) 

 5,00 €/st  177,00 € 

Behringer B208 (klein model: met ingebouwde 
versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 

 3,00 €/st  129,00 € 

Autogeluidsinstallatie: 2 luidsprekers  5,00 €  70,00 € 

Mixers RELOOP RMX60 vierkanaals DJ Mixer  5,00 €  419,00 € 

BEHRINGER XENYX802 – 8 input  3,00 €  69,00 € 

Digital 2 Audiophony – 2 input  3,00 €  129,00 € 

CD Spelers VINYL-spelers: technics qhuartz drive direct 
turnable system SL-1210 MK2 

 10,00 
€/set 

 930,00 € 

NUMARK NDX 500 (dubbele mp3 cd speler 
met usb-ingang) 

 5,00 €/set  227,00 € 

Micro Micro SHURE SM58 (statieven en kabels 
inbegrepen) 

 2,00 €/st  102,00 € 

Draadloze micro Audiophony 
GOMONO (statieven en kabels 
inbegrepen) 

 2,00 €/st  169,00 € 

DJ Set I 1 x reloop RMX – 60 vierkanaals DJ mixer 
2 NUMARK NDX 500 (dubbele mp3 cd speler 
met usb-ingang) (kabels inbegrepen) 
Boxen apart te bestellen 

 15,00 
€/set 

 873,00 € 

DJ Set 2 Pioneer XDJ-RR (kabels inbegrepen) 
Boxen apart te bestellen 

 40,00 €/st  999,00 € 

DJ Set 3 1 x NUMARK MP302 (dubbele MP3/CD-
speler) 
1 x Mengtafel RODEC BX9 (kabels 
inbegrepen) Boxen apart te bestellen 

 10,00 €/st  707,56 € 

PA installatie 2 x HK LR 118 sub baskast 15’’ 500 W  200,00 €  999,00 € 



2 x HK LR 112 topkast 12” + 1” driver 300 W  799,00 € 

2 x HK Audio Elements EPI tussenpaal  75,00 € 

1 x SYN Q Digit 3K6 digitale versterker in 
flightcase 2x600 W 

 709,00 € 

2 x 
Behringer B112D actieve luidspreker (met 
ingebouwde versterker, stroomkabel en XLR 
inbegrepen) 

 177,00 € 

1 x Allen & heath ZED22FX mixer in flightcase  625,00 € 

1 x DBX 166XS compressor/limiter/gate  144,00 € 

1x Behringer XR4400 multigate 
Pro 4-kanaal Expander 

 117,00 € 

1 x Behringer FBQ 6200 HD Ultragraph 
Pro EQ 31-Band-Stereo-
Graphik Equaliser 

 139,00 € 

2 x Proel FRE300KITspeakerstatief set  89,00 € 

4 x K&M microfoonstatief  49,00 € 

1 x Proel kickdrumstatief  38,00 € 

Statieven Proel JBSYSTEMS LS-64  2,00 €/st  54,90 € 

Innox IVA TBAR 01 T-bar  1,00 €/st  12,90 € 

Gratis in combinatie met luidsprekers of 
lichten 

    

Licht LED SPOT OPTI TRI 30  2,00 €/st  129,00 € 

I-COLOR 4 JBSTYSTEM 4 x 500 W  8,00 €/st  199,00 € 

PAR 56 SHORT RGB LED  2,00 €/st  45,00 € 

American DJ Dual Gem Led (Twin Led)  4,00 €/st  157,92 € 

LOUNGE LAZER DMX JBSYSTEM  3,00 €/st  171,80 € 

Statieven en kabels inbegrepen     

Lichtset 1 x 1-COLOR 4 JBSYSTEM 4*500 W 
1 x American DJ Dual Gem Led (Twin 
Led) 
Lichtstatief JBSYSTEMS LS-64 3m 

 10,00 €  411,82 € 

Statieven en kabels inbegrepen     

Rookmachine JEM ZR33 Hi Mass Rookmachine DMX – 
1500 W (incl. rookvloeistof) 

 12,00 €/st  615,00 € 

dB-METER Mastech 91004 digitale dB meter (te 
gebruiken bij fuiven) (enkel meten, niet 
registreren) 

 3,00 €  155,00 € 

Amptec 10EaZy geluidsmeter met registratie 
(handleiding, verlengkabel micro inbegrepen) 
(te gebruiken bij optredens) 

 15,00 €  4.199,00 € 

Bubblemachine JB SYSTEMS Bubble machine (incl. vloeistof)  5,00 €/st  39,90 € 

Blacklight TL Blacklight 60 cm incl. armatuur  3,00 €/st  23,90 €/lamp 



LED Blacklight 60 cm incl. armatuur  3,00 €/st  31,50 € 

TL Blacklight 1,2 m incl. armatuur  5,00 €/st  25,90 € 

LED Blacklight 1,2 m incl. armatuur  5,00 €/st  46,90 € 

Kabels Haspel 25 m – 2,5 mm²  3,00 €/st  55,90 € 

Haspel 10 m – 1,5 mm²  2,00 €/st  25,32 € 

Varia Walkie Talkie Motorola TLKR T80 Extreme 
(per twee in een kistje) (Opladers en oortjes 
inbegrepen) 

 5,00 €/set  75,00 €/set 

Fluo hesjes (verschillende maten) gratis 3,86 € 

Metaspace K-2 Kassalade Compact  2,00 €/st  65,99 € 

Batterij Mobiele batterij Goal Zero Yeti 1250 
(te gebruiken bij het aansluiten van lichten, 
muziekinstallatie, verwarming… op plaats waar 
geen elektriciteit voorhanden is) 

 10,00 €/st  1.299,00 € 

Koken DOMO Elektrische kookplaat DO 310 
KP 

 5,00 €/st 39,98 € 

Bartscher gasbekken 7500 W (gasfles niet 
inbegrepen) 

 5,00 €/st  161,00 € 

Kookpot + deksel (36 cm)  5,00 €/st  96,80 € 

Braadslee (50 x 30 cm)  5,00 €/st  70,48 € 

Aluminium opdienplateau  1,00 €/st  28,95 € 

Reuze-spellen Kubb Bex Semi pro spel  2,00 €/st  57,98 € 

Nummer-Kubb Geologic  2,00 €/st  25,00 € 

Muurspel  2,00 €/st  31,35 € 

Reuzedomino  2,00 €/st  56,00 € 

Reuzejenga  2,00 €/st  104,00 € 

Reuze toren van Pisa XL  2,00 €/st  19,98 € 

Reuze vier-op-een-rij 3,00 €/st 190,00 € 
ring: 5,25 € 

schuiver: 8,50 € 

Reuze bouwblokken Wader XXL  
(45 st/doos) 

 3,00 
€/doos 
 20,00 

€/10 
dozen 

 58,99 € 
 2,00 €/blok 

Pannakooi EXIT Ø 4,88 m  15,00 €  399,00 € 

Springkasteel  75,00 €  2.516,80 € 

 

ARTIKEL 6 
Er dient vooraf geen waarborg te worden gesteld voor het uitlenen van logistiek materiaal (geluid, 
licht & andere materialen). 

ARTIKEL 7 
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager of ontlener van het 
logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen). De verschuldigde retributie wordt via 



factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd, na de ontleenperiode opgegeven in het 
aanvraagformulier, door overschrijving op de bankrekening van de stad met vermelding van de op 
de factuur opgegeven referentie of gestructureerde mededeling, via bancontact na ontvangst van 
de factuur of cash tegen afgifte van een betalingsbewijs. Cash-betalingen mogen in geen geval 
geweigerd worden voor een bedrag dat maximum 3000,00 euro bedraagt.  
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in 
te vorderen.  
Alle eventuele schade wordt rechtstreeks aangerekend via de factuur.  

ARTIKEL 8 
De ontlening van logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) gebeurt tegen een minimale 
kostenvergoeding of is zelfs kosteloos (indien vrijgesteld van retributie). Hierbij wordt 
verondersteld dat het ontleende materiaal op een correcte manier inzake afspraken, aantallen en 
kwaliteit terug komt in de jeugddienst. 
Deze wordt via factuur ingevorderd en als volgt bepaald: 

  

Omschrijving Vergoeding 

• Voor het overschrijden 
van de uitleentermijn 

2,00 €/dag vertraging 

• Bij niet afhalen van het 
gereserveerde logistieke 
materiaal (geluid, licht & 
andere materialen) 

de reëel verschuldigde retributie (zonder toepassing van de 
eventuele vrijstelling) 

• Bij onherstelbare 
schade aan, of verlies 
van, of diefstal van het 
materiaal 

De vervangwaarde van het materiaal 

Vermeerderd met de eventuele kosten van de aankoop, 
bestelling of vervoer 

• Bij herstelbare 
schade aan het logistiek 
materiaal (geluid, licht & 
andere materialen) 

In geval van herstelling door stadspersoneel: 

De prestaties worden aangerekend per uur volgens 
retributiereglement prestaties voor derden. 

Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend 
waarbij iedere begonnen periode van één uur een vol uur 
wordt aangerekend. Vermeerderd met de kostprijs van de 
gebruikte materialen voor herstel. 

Vermeerderd met de eventuele kosten van het schadebestek 

In geval van herstelling door een door het stadsbestuur 
aangewezen externe firma: het factuurbedrag, vermeerderd met 
de kosten schadebestek 

 

ARTIKEL 9 
De vorige retributieverordening van 1 februari 2018 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding 
van het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 10 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

42. GR/2019/272 | Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 
Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 



art. 2 en art. 40-41 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaltiteit; 
De brief van 16 maart 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering  

In de gemeenteraad van 30/01/2017 werd een retributie op het ter beschikking stellen van 
logistiek materiaal vastgesteld vanaf 1 februari 2017 voor onbepaalde duur. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
Het gemeentebestuur kan allerhande gemeentelijk materiaal ter beschikking stellen voor de 
organisatie van manifestaties, evenementen of feestelijkheden, alsook signalisatiemateriaal en/of 
nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en manifestaties waarvoor een tijdelijk 
verkeersreglement wordt opgemaakt. 
Het gemeentebestuur kan ook verkeerssignalisatie (hoofdzakelijk E1 borden) ter beschikking 
stellen aan haar inwoners voor de signalisatie van werken op de openbare weg, teneinde de 
nodige signalisatie te plaatsen zoals is opgelegd in de signalisatievergunning. 
Het is aangewezen dat het gemeentebestuur een vergoeding ontvangt voor de kosten van het 
uitlenen van gemeentelijk logistiek materiaal (feestmateriaal of signalisatiemateriaal) dat ter 
beschikking wordt gesteld aan derden. 
Deze vergoeding is een redelijke vergoeding voor het gebruik van het materiaal, alsook voor de 
vervoerskosten en de kosten van personeelsinzet hieraan verbonden. 
Na evaluatie van het retributiereglement van 30 januari 2017, (waarbij de prijzen reeds werden 
vastgelegd in het retributiereglement van 26 mei 2014), en de toepassing ervan in de praktijk, 
blijkt het volgende: 

• er is nood aan meer administratieve vereenvoudiging (bv. door het weglaten van de 
betaling van de waarborg ingeval vrijstelling); 

• er is nood aan de verhoging van rittentarief, o.a. ten gevolge van verhoging van 
brandstofprijzen; 

• vermindering van vertragingsboetes, om reden van proportionaliteit; 

• er is nood aan gediversifieerde tarieven, naargelang het al of niet erkende verenigingen 
betreft, ter compensatie van het verlies van vrijstelling, en ter bijkomende ondersteuning 
van de erkende verenigingen van de stad. 

 Het is eveneens aangewezen bij verkeerssignalisatie een voorafgaande waarborg te vragen 
teneinde het materiaal in degelijke staat terug te krijgen, en gelet op de kostprijs tot aankoop, 
behalve voor het signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en 
manifestaties waar voor een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt, evenzo voor de kost 
van eventuele afvalophaling. 
De uniformiteit wordt gegarandeerd door de regeling van afvalophaling af te stemmen op de 
werking van Mirom Menen. 
Initiatieven vanuit erkende verenigingen worden ondersteund, door materiaal aan een verminderd 
tarief ter beschikking te stellen, teneinde de socio-culturele werkingen in de gemeente te 
ondersteunen (behoudens kostenvergoeding voor vervoer, eventuele plaatsingskost en eventuele 
afvalophaling). 
Er bestaat een afzonderlijk reglement die de gebruiksmodaliteiten bepaald tot uitlenen van 
gemeentelijk logistiek materiaal (feestmateriaal en signalisatiemateriaal). 

Tussenkomsten 

Raadslid Soens vraagt of er in vergelijking met vroeger er nu moet worden betaald om te 
ontlenen. Hij wenst ook te weten of er voor de afvalzakken betaald moet worden. Schepen 
Syssauw maakt duidelijk dat het gaat om de vuilbakken waar de vuilniszak in steekt. Het vuilnis is 



betalend, want de vervuiler betaalt. Er zijn ook gevallen bekend waar zonder aanleiding vuilbakken 
gebruikt werden via de PMD-zakken. Als de vuilbak niet rein teruggegeven wordt, wordt er een 
forfait van 15 euro aangerekend. Raadslid Bonte-Vanraes verwijst naar vroeger waar er voor 
het ontlenen niet betaald moest worden. Raadslid Coppens ziet ook dat de bedragen niet 
gewijzigd zijn. Vroeger was het ontlenen gratis en nu worden er categorieën van 
verenigingen  ingevoerd. Schepen Syssauw meldt dat dit reglement herwerkt werd in functie 
van een administratieve vereenvoudiging. Raadslid Coppens wenst na 10 minuten nu te weten 
wat de vereenvoudiging is. Schepen Syssauw  stelt voor om dit goed te keuren en na 1 jaar te 
evalueren. De Voorzitter beslist om dit agendapunt even op te schorten tot straks na de 
voorziene schorsing van de gemeenteraad omdat er nog moet opgezocht worden om het raadslid 
van antwoord te dienen.  

Na de schorsing van 21.45 tot 22.10 uur legt de Voorzitter als amendement het bestaande 
reglement voor. Hij stelt voor dit te verlengen voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 
december 2020. Het bestaande reglement wordt rondgedeeld en bepaalde aanpassingen zouden 
dermate veel tijd kosten dat ze nu niet direct ingepast kunnen worden. Raadslid Coppens heeft 
er geen probleem mee dat er een amendement komt, maar het schepencollege is hier toch wel 
enige uitleg verschuldigd. Toen dit daarnet werd aangekaart keek iedereen van het stadsbestuur 
naar iedereen. Wat is er misgelopen? Een reglement wordt niet door de politiek gemaakt. Dit 
reglement ligt extra gevoelig naar de verenigingen. De Voorzitter antwoordt dat het naar de 
geest de bedoeling was om wijzigingen aan te brengen, maar dit kon deze avond niet meer 
uitgewerkt worden.Het is namelijk eenvoudiger om het reglement te verlengen dat naar de geest 
van het reglement opgemaakt diende te zijn. Raadslid Coppens blijft erbij hoe het mogelijk was 
dat dergelijk reglement dan naar de gemeenteraad komt. Hier bleek duidelijk dat er extra geld aan 
de verenigingen zou gevraagd worden. Een normaal reglement wordt naar de geest van de wet 
opgemaakt. De Voorzitter kijkt rond in de corona wie van het stadsbestuur wenst te 
antwoorden. Raadslid Coppens gaat er toch van uit dat het schepencollege dit reglement heeft 
voorgesteld. Schepen Syssauw stelt dat in het reglement van 30 januari 2017 initiatieven van 
verenigingen vrijgesteld werden. Dat aspect ontbreekt in het voorgestelde reglement en meer 
ongelukkig werden een aantal andere zaken wel meegenomen in het reglement. Een aantal zaken 
mankeren. Het reglement is nog niet afgelopen en daarom wordt voorgesteld om het bestaande 
reglement te verlengen en dit in de geest van de oude tarieven van het bestaande 
reglement. Raadslid Coppens heeft de uitleg zeer goed begrepen en het kon toch niet de 
bedoeling zijn om belachelijk over te komen door voor een stoel 0,25 euro aan te rekenen en 
hiervoor een factuur te maken. Het gaat hier over meer dan de geest van de wet en het is 
mislopen met de categorieën. Hij vindt dat hier onbegrip getoond wordt ten aanzien van de 
verenigingen.                 

Amendementen 

De voorzitter legt bij wijze van amendement de tekst van het bestaande reglement voor ter 
goedkeuring en dit voor de periode van 01/01/2020 tem 31/12/2020. 

Het amendement met de tekst van het bestaande reglement voor de periode van 01/01/2020 tem 
31/12/2020 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek 
materiaal" vast bij wijze van een amendement voor de periode van 01/01/2020 tem 31/12/2020.  

ARTIKEL 1 
Het reglement houdende vaststelling retributie op het ter beschikking stellen van gemeentelijk 
logistiek materiaal wordt met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020 
vastgesteld als volgt: 
Ten behoeve van de gemeente wordt een retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van 
gemeentelijk logistiek materiaal, hetzij voor feestmateriaal voor manifestaties en evenementen aan 
personen of verenigingen van de entiteit Menen en andere gemeenten, voor het organiseren van 
evenementen of activiteiten, hetzij voor het uitlenen van signalisatiemateriaal ter signalisatie van 
werken op de openbare weg.  



ARTIKEL 2 
De stad Menen stelt logistiek materiaal (feestmateriaal) voor manifestaties en evenementen alsook 
signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en 
manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt, voor eigen 
gebruik, ter beschikking aan: 

� Betoelaagde* en/of erkende verenigingen uit de entiteit Menen  vernoemd op de lijst van door 
de stad erkende verenigingen; 

� Worden gelijkgesteld met door de Stad Menen betoelaagde en/of erkende verenigingen: 

De in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen; 

Politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen; 

De stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking); 

Erkende straatcomités uit de entiteit Menen; 

� Niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke woont in 
de gemeente Menen; 

� Rechtspersonen met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente voor niet-
commerciële activiteiten op het grondgebied van de gemeente; 

� De stedelijke organisaties van de entiteit Menen ( gemeentelijke scholen, stadsorganisaties, 
OCMW, AGB, Cultureel Centrum,..); 

� Andere gemeentebesturen uit omliggende gemeenten. 

  

 De stad Menen stelt gemeentelijke verkeerssignalisatie (bordenE1), ter beschikking aan: 

� Natuurlijke personen uit de entiteit Menen of personen die werken uitvoeren binnen de 
entiteit Menen; 

� Betoelaagde en/of erkende verenigingen uit de entiteit Menen  (vernoemd op de lijst van door 
de stad erkende verenigingen); 

� Worden gelijkgesteld met door de Stad Menen betoelaagde en/of erkende verenigingen: 

De in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen; 

Politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen; 

De stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking); 

De erkende straatcomités; 

� Niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke woont in 
de gemeente Menen; 

� De stedelijke organisaties van de entiteit Menen ( gemeentelijke scholen, stadsorganisaties, 
OCMW, AGB, Cultureel Centrum,..); 

� Andere gemeentebesturen uit omliggende gemeenten. 

  

 Het uitlenen van verkeerssignalisatiemateriaal aan bedrijven of voor louter commerciële 
activiteiten is niet toegestaan.  

Het uitgeleende logistieke materiaal dient ingezet te worden voor activiteiten die plaatsvinden op 
het grondgebied van de entiteit Menen, behoudens indien het materiaal wordt uitgeleend aan 
omliggende gemeentebesturen. 

 *Als betoelaagde en/of erkende vereniging wordt beschouwd: een vereniging die op het ogenblik 
van de beschikbaarstelling structureel wordt betoelaagd en/of erkend door het Stadsbestuur van 
Menen. 
Ingeval een vereniging een projectsubsidie ontvangt, verkrijgt de vereniging het statuut van 
betoelaagde vereniging voor beschikbaarstellingen van logistiek materiaal verbonden aan het 
betoelaagde project. 



De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging. Minimaal moet een belofte van toelage of 
tussenkomst vanwege het College van burgemeester en schepen worden voorgelegd.  

ARTIKEL 3 
De aanvraag tot ontlenen van gemeentelijk logistiek materiaal gebeurt  volgens de voorwaarden 
en modaliteiten bepaald in het gebruikersreglement tot ter beschikking stellen van logistiek 
materiaal.  

ARTIKEL 4 
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager of ontlener van het 
logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen). De verschuldigde retributie wordt via 
factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd, na de ontleenperiode opgegeven in het 
aanvraagformulier, door overschrijving op de bankrekening van de stad met vermelding van de op 
de factuur opgegeven referentie of gestructureerde mededeling, via bancontact na ontvangst van 
de factuur of cash. Cash-betalingen mogen in geen geval geweigerd worden voor een bedrag dat 
maximum 3000,00 euro bedraagt.   

ARTIKEL 5 
Het ontlenen van feestmateriaal is vrijgesteld van retributie voor verenigingen of stedelijke 
organisaties, voor socio-culturele activiteiten en/of gemeenschap bevorderende activiteiten die 
plaatsvinden op het grondgebied van de entiteit Menen (behoudens tribune of podia). 
Het ontlenen van een tribune of podium is vrijgesteld van retributie voor verenigingen of 
stedelijke organisaties, voor socio-culturele activiteiten en/of gemeenschap bevorderende 
activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de entiteit Menen, voor de eerste keer van 
ontlening per lopend kalenderjaar. Vanaf een 2de ontlening is de retributie verschuldigd. 
Het ontlenen van feestmateriaal is betalend voor niet-commerciële activiteiten door een 
rechtspersoon georganiseerd, behalve indien het een benefietevenement betreft, waar de 
opbrengst integraal ten voordele van het goede doel wordt geschonken (mits het attest hiervan 
binnen de maand aan de stad wordt overgemaakt) 
Het ontlenen van signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en 
manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt is eveneens vrijgesteld 
van retributie. 
De vrijstelling van retributie voor het ontlenen van materiaal  geeft nooit vrijstelling van de 
vervoerskost, die altijd verschuldigd blijft, behalve voor het signalisatiemateriaal en/of 
nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en manifestaties waarvoor een 
tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt, evenzo voor de kost van eventuele 
afvalophaling. 
Er geldt geen vrijstelling van vergoeding voor de prestaties geleverd door de  technische diensten 
bij de eventuele plaatsing of opstelling van de ontleende materialen, ingeval deze niet worden 
afgehaald op het afhaalpunt.   Deze opstellings- en plaatsingskosten blijven afzonderlijk 
verschuldigd. 

Er wordt een vrijstelling bekomen van betaling van de waarborgsom voor signalisatie 
die bekrachtigd wordt door een tijdelijk verkeersreglement.(zie art. 8) 

  

  

Het uitlenen van logistiek materiaal (feestmateriaal en signalisatiemateriaal) aan omliggende 
gemeentebesturen is altijd vrijgesteld van retributie, gelet op de wederkerigheid. 
Het ontlenen van een mobiele petanquebaan is gedeeltelijk vrijgesteld van retributie (vrijstelling 
wordt verleend van 20,00 euro waarbij er dus slechts 10,00 euro per dag/per baan dient betaald 
te worden in plaats van 30,00 euro per dag/per baan) voor verenigingen of stedelijke organisaties, 
voor socio-culturele activiteiten en/of gemeenschap bevorderende activiteiten die plaatsvinden op 
het grondgebied van de entiteit Menen.  

ARTIKEL 6 
Het bedrag van de retributie voor signalisatiemateriaal wordt vastgesteld als volgt: 
� 5,00 euro per set voor ontlenen tot 7 dagen 

� vanaf de 8ste dag: 10,00 euro per set en per begonnen week; 

 Voor elke verlenging van ontlening zal de retributie berekend worden vanaf de eerste dag van de 
verlenging. 



Het uitlenen van verkeerssignalisatiemateriaal gebeurt per set, dat bestaat uit twee 
signalisatieborden E1, een onderbord, een voet en een staander. 
Deze retributie kan samengaan met de retributie voor inname openbaar domein door 
bouwwerken, zoals vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement. 
Signalisatiemateriaal wordt steeds door de aanvrager zelf opgehaald, geplaatst en teruggebracht, 
behoudens ingeval van evenementen en manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement 
wordt opgemaakt. 

ARTIKEL 7 
De tarieven van de retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijk 
feestmateriaal aan personen of verenigingen worden als volgt vastgesteld, volgens lijst in bijlage: 

  
 

 

  

Podium 

vergoeding    

Praktikabel (afmeting 2 x 1m) - 
verstelbare podiumelementen 10,00 euro per element   

Toebehoren     

Verstelbare trap 5,00 euro per element   

Podiumrokken (afmeting 2m x 0,75m) 5,00 euro 
per element 

  

Podiumrokken (afmeting 4m x 0,75m) 10,00 euro   

Leuningen 5,00 euro per element   

Groot overdekt podium: (afmeting 8 m x 
6,60 m, h: 4,80 m) 325,00 euro per stuk (inclusief vervoer, 

opstellen en afbreken) *   

Klein overdekt podium: (afmeting 6 m x 
4,30 m, h: 4m) 75,00 euro per stuk (inclusief vervoer, 

opstellen en afbreken)*   

 

 

Tribune met stoelen: in 3 niveaus en 
overdekt, ± 115 zitplaatsen 

325,00 euro per stuk (inclusief vervoer, 
opstellen en afbreken)*   

Plankenvloer (afmeting 3,5 m x 0,8 m= 
2,8 m²) 2,00 euro per stuk 

  

  

  

Vlaggenmast (met voet) - geplaatst 25,00 euro per stuk (met voet) – 
geplaatst *   

Vlaggen (stad, Europa, provincie, 
Vlaanderen, grensverleggend) 5,00 euro per stuk   

Tafelblad (afmeting 3 m x 1 m) 2,00 euro per stuk   

Schragen (0,75 m) 1,00 euro per stuk   

Stoelen 0,50 euro per stuk   

Nadarhekken 0,50 euro per stuk   

Dranghekken 1,00 euro per stuk   

Blokken 1,00 euro per stuk   



Vuilnisbak** 5,00 euro per stuk   

Vuurkorven 20,00 euro per stuk   

Ophalen vuilnis: 

� tot en met 5 vuilniszakken 

� meer dan 5 vuilniszakken 

  

50,00 euro 

100,00 euro 

    

Zakken aan de hand van stortkosten 
(zakken mogen Max. ¾ gevuld worden, 
anders prijs van 2 zakken) 

3,00 euro per zak   

Verkiezingsmateriaal: 

� stembus 

� stemhokje 

5,00 euro 

  
per stuk   

Werfkast elektriciteit (incl. forfaitair 
bedrag voor elektriciteitsverbruik) 20,00 euro per dag   

Mobiele petanquebaan 30,00 euro per stuk/per dag   

Vervoer door technische dienst *** 

25,00 euro leveren materiaal en 
terughalen   

50,00 euro 

leveren materiaal en 
terughalen, indien meerdere 
ritten of meerdere voertuigen 
vereist zijn 

  

Opstellen en afbreken door technische 
dienst**** 50,00 euro 

totale dienstverlening van 
plaatsing, opstellen en 
afbreken 

  

 De betaling van deze kosten wordt via factuur ingevorderd.  

Eventuele verzekeringskosten voor mobiele podia en tribunes zijn ten laste van de aanvrager.  

** vuilnisbakken of afvalrecipiënten worden steeds geleverd zonder restafvalzakken - 
(rest)afvalzakken dienen zelf te worden voorzien door de gebruiker/organisator van het 
evenement. 

Restafvalzakken worden opgehaald via de normale huisvuilophaling. De organisator zorgt voor een 
gescheiden inzameling van het afval (glas - PMD – papier & karton – restafval - KGA) 

Ingeval een afzonderlijke ophaling door de technische diensten van het afval door de organisator 
van het evenement gewenst is, dient dit uitdrukkelijk voorafgaand te worden aangevraagd. Een 
afzonderlijke ophaalkost van 50,00 euro of 100,00 euro wordt hiertoe aangerekend (naargelang 
meer of minder dan 5 vuilniszakken dienen opgehaald te worden)  

***Het vervoer (opladen en terugbrengen) gebeurt in principe door en op kosten van de 
aanvragers zelf. 
Het vervoer (opladen en terugbrengen)van feestmateriaal  kan gebeuren door de technische 
diensten. Hiervoor wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de ontlener, zoals 
hierboven vermeld. 
In dit geval dient het gehuurde materiaal op de 1ste  werkdag volgend op de manifestatie of 
evenement te worden teruggebracht. 
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de forfaitaire vervoersprijs van rechtswege verhoogd tot 
30,00 euro en 60,00 euro ter aanpassing aan de reële kostprijzen van het vervoer, rekening 
houdend met de stijging loonkosten en brandstofprijzen. 
****Signalisatiemateriaal wordt steeds door de aanvrager zelf opgehaald en teruggebracht  

ARTIKEL 8 
Er dient vooraf geen waarborg te worden gesteld voor het uitlenen van feestmateriaal en 
signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en 
manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt en effectief 
bekrachtigd wordt door dit tijdelijk verkeersreglement. 



Voor het uitlenen van signalisatiemateriaal voor inname openbaar domein en die niet bekrachtigd 
zijn door een tijdelijk verkeersreglement is altijd een waarborg verschuldigd. 
Alvorens de terbeschikkingstelling van het signalisatiemateriaal voor inname openbaar domein kan 
plaatsvinden, dient er een waarborg betaald te worden. De ontlener ontvangt hiervan een 
betalingsbewijs. 
De waarborgsom wordt aangerekend als volgt: 50,00 euro per set signalisatiemateriaal. 
Er is nooit vrijstelling van betaling van de waarborgsom voor signalisatiemateriaal inname 
openbaar domein dat niet bekrachtigd wordt door een tijdelijk verkeersreglement.  

ARTIKEL 9 
De ontlening van logistiek materiaal gebeurt tegen een minimale kostenvergoeding of is zelfs 
kosteloos (indien vrijgesteld van retributie). 
Hierbij wordt verondersteld dat het ontleende materiaal op een correcte manier inzake 
afspraken, aantallen en kwaliteit terug kan opgenomen worden in het stedelijke magazijn. 
Een bijkomende vergoeding wordt opgelegd bij de niet-naleving van de modaliteiten zoals vermeld 
in het gebruiksreglement voor terbeschikking stellen van logistiek materiaal. 
Deze wordt via factuur ingevorderd en als volgt bepaald:  

  

Omschrijving Vergoeding bij feestmateriaal Vergoeding bij 
signalisatiemateriaal 

1. Voor het overschrijden van 
de uitleentermijn. 

50,00 euro per dag vertraging De waarborg wordt 
integraal ingehouden 
wanneer de borden niet 
binnen de termijn van 7 
kalenderdagen worden 
teruggebracht + 5,00 
euro per week 
overschrijding 
uitleentermijn 

1. Bij laattijdige annulatie van 
de aanvraag, minder dan 14 
kalenderdagen voor de 
overeengekomen datum 
van ontlening. 

50,00 euro forfaitaire vergoeding Niet van toepassing. 

1. Leveren en/of ophalen van 
de materialen door de 
technische dienst op een 
ander adres dan het adres 
vermeld in de aanvraag. * 

per extra rit: 25,00 euro Niet van toepassing. 

1. Voor het ingebreke zijn bij 
levering en/of ophalen van 
het materiaal op de vooraf 
geplande datum vermeld in 
de aanvraag. 

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het 
retributie-reglement prestaties voor derden. 

Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend, 
waarbij voor iedere begonnen periode van één uur een vol 
uur wordt aangerekend. 

1. In geval van niet correct 
stapelen of opbergen van 
en/of voorziene prestaties 
voor het ontleend 
materiaal. 

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het 
retributie-reglement prestaties voor derden. 

Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend 
waarbij iedere begonnen periode van één uur een vol uur 
wordt aangerekend. 

1. Voor reinigen van het 
logistiek materiaal, ingeval 
dit in onvoldoende nette 
staat wordt teruggebracht. 

Bij reiniging door stadspersoneel: 

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het 
retributie-reglement prestaties voor derden. 



Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend 
waarbij iedere begonnen periode van één uur een vol uur 
wordt aangerekend. Dit wordt vermeerderd met de kostprijs 
van de gebruikte materialen voor herstel. 

Bij reiniging uitgevoerd door een door het stadsbestuur 
aangewezen externe firma: het factuurbedrag. 

1. Administratieve kosten. forfait van 25,00 euro 

  

1. In geval van tussenkomst 
door de technische 
diensten voor nalatigheden, 
laattijdig terugbrengen van 
de materialen en dergelijke. 

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het 
retributie-reglement prestaties voor derden. 

Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend 
waarbij iedere begonnen periode van één uur een vol uur 
wordt aangerekend + vermeerderd met 25,00 euro per extra 
rit + vermeerderd met eventuele kosten van materiaal en 
ander materieel dan vrachtwagen en/of bestelwagen 
+vermeerderd met eventuele administratieve kosten. 

  

1. Bij onherstelbare schade 
aan, of verlies van, of 
diefstal van het logistiek 
materiaal. **** 

De vervangwaarde van het materiaal vermeerderd met de 
eventuele kosten van het schadebestek. 

1. Bij herstelbare schade aan 
het logistiek materiaal.**** 

In geval van herstelling door het stadspersoneel: 

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het 
retributie-reglement prestaties voor derden. 

Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend 
waarbij iedere begonnen periode van één uur een vol uur 
wordt aangerekend + vermeerderd met de kostprijs van de 
gebruikte materialen voor herstel + vermeerderd met de 
eventuele kosten van het schadebestek. 

In geval van herstelling door een door het stadsbestuur 
aangewezen externe firma: het factuurbedrag, vermeerderd 
met de kosten van het schadebestek. 

 ***Schade toegebracht aan het uitgeleende materiaal dient steeds vergoed te worden. 
De vergoeding wordt berekend op basis van de materiaalkosten en/of herstelkosten, en de reële 
loonkosten, zoals bepaald in het retributiereglement voor prestaties van derden. 
***Ingeval van diefstal of verlies van uitgeleend materiaal blijft de retributie voor het uitlenen 
verschuldigd, naast de betaling van de vervangwaarde van het materiaal, behoudens 
andersluidende beslissing van het College van burgmeester en schepenen wegens overmacht.  

ARTIKEL 10 
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in 
te vorderen.   

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 



43. GR/2019/273 | Retributie op de exploitatie van diensten voor individueel bezoldigd 
personenvervoer. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Decreet van 29 maart 2019 betreffende individueel bezoldigd personenvervoer toevoegen; 
Besluit van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd het belastingreglement op voertuigen bestemd voor de 
exploitatie van een taxidienst vastgesteld voor de periode 2014-2019 alsook het 
belastingreglement op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren 
van voertuigen met bestuurder voor de periode 2014-2019. 
Het vernieuwd decreet betreffende het "individueel bezoldigd personenvervoer" beoogt de 
huidige regelgeving inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder (VVB) te actualiseren en te moderniseren, en gaat in werking vanaf 01 januari 2020. 
De gemeenten blijven bevoegd voor de afgifte van de vergunningen, die geldig zijn voor het 
grondgebied van het hele Vlaamse Gewest. Er wordt een opdeling gemaakt tussen straattaxi, 
standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaar vervoer-taxi (OV-taxi). Met één enkele 
vergunning inzake diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer, wordt het mogelijk om 
elk van de voormelde diensten aan te bieden, zolang wordt voldaan aan de desbetreffende 
exploitatievoorwaarden. Voor standplaatstaxi’s is een bijkomende machtiging vereist. Iedere 
bestuurder van een taxi dient een bestuurderspas te kunnen voorleggen, die wordt uitgereikt 
door de gemeente waar hij is gedomicilieerd. 
Het uitreiken, opvolgen en handhaven van deze vergunningen, en het aanleggen en onderhouden 
van taxistandplaatsen op de openbare weg , brengen voor de stad kosten met zich mee. Het is 
daarom billijk om deze kosten te verhalen op de gebruiker van deze mogelijkheden. Het decreet 
en Uitvoeringsbesluit inzake individueel bezoldigd personenvervoer stellen een vaste retributie 
voor m.b.t. de exploitatievergunning en de bestuurderspas; de gemeente kan zelf een retributie 
bepalen voor het afleveren van de standplaatsvergunning. 
Deze retributie vervangt de vroegere belasting op exploitatie van taxidiensten en van diensten 
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, welke van rechtswege worden opgeheven. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op de exploitatie van diensten voor individueel 
bezoldigd personenvervoer" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de 
exploitatie van voertuigen bestemd voor individueel bezoldigd personenvervoer.  

ARTIKEL 2 
De vergunningen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor individueel 
bezoldigd personenvervoer geven in de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd aanleiding 
tot een jaarlijkse retributie, overeenkomstig artikel 8, §1,van het decreet van 29 maart 2019. De 
retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de 



vergunning (exploitant). 
De retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de 
vergunning wordt afgegeven. 
De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte 
van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar. 
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer 
voertuigen geeft geen aanleiding tot een teruggave. Dit geldt eveneens voor de schorsing of de 
intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen voor 
welke reden dan ook. 

 Het basisbedrag van de retributie voor vergunningen bedraagt per jaar en per in de akte van de 
vergunning vermeld voertuig: 

• 250,00 € voor zero-emissievoertuigen (tarief  tot 1 januari 2030); 

• 250,00 € voor voertuigen met een ecoscore  (tarief tot 1 januari 2025); 

o van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen; 

o van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen; 

o van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de 
definitie van een minibus (cfr artikel 1, §2, 48, van het voormelde koninklijk 
besluit). 

• 350,00 € voor alle andere voertuigen. 

 Exploitanten die op het einde van hun huidige vergunning of vroeger een vergunning individueel 
bezoldigd personenvervoer aanvragen volgens het decreet van 29 maart 2019, zijn vrijgesteld van 
deze belasting voor het jaar waarin zij hun nieuwe vergunning krijgen. 
Het bedrag van de retributie wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt 
bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van dit decreet.  

ARTIKEL 3 
Een jaarlijkse retributie van 50,00 €/voertuig  is verschuldigd voor het verkrijgen van een 
machtiging tot standplaats op de openbare weg die daarvoor voorbehouden is in de gemeente. De 
retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de 
machtiging om op de openbare weg te stationeren. 
De retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de 
vergunning wordt afgegeven.  
De houder van de machtiging is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de 
afgifte van de machtiging en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar 
De vermindering van het aantal voertuigen of het niet langer gebruik maken van de 
taxistandplaatsen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave. Dit geldt eveneens voor de 
opschorting of de intrekking van een machtiging of het buiten werking stellen van een of meer 
voertuigen voor welke reden dan ook. Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van 
de retributie  niet op.  

ARTIKEL 4 
Een retributie van 20,00 € is verschuldigd voor het afleveren van een bestuurderspas door de 
gemeente. Deze retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die houder is van de 
bestuurderspas en hierdoor gemachtigd is een voertuig voor individueel bezoldigd 
personenvervoer te besturen. De retributie is verschuldigd op het moment van het uitreiken van 
de bestuurderspas. 
Het bedrag van de retributie wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt 
bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van dit decreet.  

ARTIKEL 5 
De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd 



door overschrijving op de bankrekening van de stad met vermelding van de op de factuur 
opgegeven referentie of gestructureerde mededeling, via bancontact na ontvangst van de factuur 
of cash.  
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in 
te vorderen.   

ARTIKEL 6 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 7 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan de korpschef van de Lokale Politie Grensleie, aan 
Departement Mobiliteit en aan Openbare Werken. 

  

  

 

44. GR/2019/274 | Directe belasting op de brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling 
reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de belasting op de brandstofverdelingsapparaten 
vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Directe belasting op de brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling reglement.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op 
de vaste en verplaatsbare brandstofverdelingsapparaten op de openbare weg of op privéterrein 
langs de openbare weg en gebruikt tot bevoorrading van motorvoertuigen.  

ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door de uitbater van het apparaat. Bij gebrek aan betaling door deze 
laatste wordt de belasting ten laste gelegd van de eigenaar of van de maatschappij eigenaars van 
het geplaatste apparaat.  

ARTIKEL 3 
Het bedrag van de belasting is vastgesteld op 50,00 euro per slang.  



ARTIKEL 4 
De belasting is volledig verschuldigd voor de op 1 januari of vóór 1 juli van het aanslagjaar in 
gebruik gestelde apparaten. De belasting is voor de helft verschuldigd voor de na 30 juni in 
gebruik gestelde of vóór 1 juli van het aanslagjaar buitengebruik gestelde apparaten.  

ARTIKEL 5 
De belasting is niet verschuldigd voor de apparaten die: 

•  niet voor het publiek toegankelijk zijn; 

•  zich bevinden in garages of in dergelijke inrichtingen en derhalve van buiten uit niet 
zichtbaar zijn en ook niet voor het publiek toegankelijk.  

ARTIKEL 6 
De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht elk jaar bij het gemeentebestuur, 
schriftelijk, aangifte te doen.  

ARTIKEL 7 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd.  

ARTIKEL 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 9 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 10 
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.  

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

  

 

45. GR/2019/275 | Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken. 
Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 26 maart 2004 (BS 1 juli 2004) betreffende de Openbaarheid van Bestuur en latere 
wijzigingen; 



Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen;Decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
Wet van 8 december 1992 (BS 18 maart 1992) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
over de verwerking van persoonsgegevens en latere wijzigingen; 
Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor woningen waar de maximale vergoeding wordt vastgelegd die het stadsbestuur kan vragen 
voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een (kamer)woning; 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met art. 5.1.1 en het conform verklaren van het 
plannenregister op 11 oktober 2013; 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met art. 5.2.1 informatieplicht en art. 5.1.2; 
Omzendbrief van 1 december 2004 pagina 15 met betrekking tot afgifte elektronische 
identiteitskaarten; 
Omzendbrieven van 10 januari 2007, 31 januari 2007 en 14 juni 2007 betreffende de invoering van 
de KIDS-ID; 
Omzendbrief van 21 december 2012 met referentie III.21/724/R/561/12 waarbij de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de prijs voor elektronische identiteitskaarten verhoogt aan 
de gemeentebesturen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de indirecte belasting op de afgifte van administratieve 
stukken vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
De goedkeuring door de Vlaamse Overheid van de intergemeentelijke samenwerking ‘Kwalitatief 
Wonen in de Grensstreek’ met Menen, Wervik en Mesen. 
De goedkeuring van de overstap naar digitale notarisattesten. 
De omschakeling naar digitale behandeling en opslag van dossiers betekent op termijn een 
belangrijke besparing. Deze omschakeling vergt een initiële investering in de aanpassingen inzake 
IT-infrastructuur en daardoor zal de Vlaamse Regering hierbij een ondersteuning bieden onder de 
vorm van een subsidie. 
Voor wat de betreft de gewone aanvragen is het wenselijk dat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen aanvragen met enkel stedenbouwkundige handelingen, nogmaals onderverdeeld in dossier 
met en dossiers zonder medewerking architect, en aanvragen met zowel stedenbouwkundige 
handelingen als vergunning plichtige exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteiten. 
Voor een vereenvoudigde procedure is er geen openbaar onderzoek nodig en bij een gewone 
procedure zijn de kosten voor het openbaar onderzoek in de tarieven inbegrepen. 
Voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een 
dergelijke omgevingsvergunning, wordt slechts de vereenvoudigde procedure toegepast, wanneer 
voldaan is aan art. 13 (zie supra) en de gewone procedure in de andere gevallen. 
Daar wij een grensgemeente zijn, zijn we verplicht een overlijden van een buitenlander te laten 
constateren door een Belgische arts. 
Er is een verhoging van productie- en leveringskosten van administratieve stukken en 
identiteitsdocumenten. 
Er is ook de mogelijkheid om een super dringende aanvraag te doen bij de gemeente of bij FOD 
buitenlandse zaken voor een internationaal paspoort maar die enkel af te halen is bij FOD 
buitenlandse zaken. 
Rekeninghoudend met het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 
ondertekend op 28/07/1951 (wet van 26 juni 1953 - BS 4 oktober 1953), gewijzigd door het 
protocol van New York op 31 januari 1967 (BS 3 mei 1969). 
De omzendbrief van 15 september 2017, geldig vanaf 1 januari 2018, inzake reisdocumenten voor 
niet-Belgen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Indirecte belasting op de afgifte van administratieve 
stukken" vast. 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een indirecte belasting op de 
afgifte van administratieve stukken geheven.  

ARTIKEL 2 
De bedragen worden als volgt vastgesteld: 

aangifte geboorte: 15,00 € 

aangifte huwelijk: 20,00 € 

aangifte overlijden: 15,00 € 

ereloonnota vaststellen overlijden buitenlanders: 34,00 € 

koesterboekje: 20,00 € 

EID: 20,00 € 

EID: dringende procedure: 131,00 € 

EID: zeer dringende procedure: 195,00 € 

kids-ID: 10,00 € 

kids-ID: dringende procedure: 123,00 € 

kids-ID: zeer dringende procedure: 187,00 € 

internationaal paspoort -18 jaar: 44,00 € 

internationaal paspoort +18 jaar: 74,00 €  

internationaal paspoort -18 jaar: dringende procedure: 230,00 € 

internationaal paspoort +18 jaar: dringende procedure: 260,00 € 

internationaal paspoort -18 jaar: super dringende procedure: 290,00 € 

internationaal paspoort +18 jaar: super dringende procedure: 320,00 € 

internationaal paspoort - 18 jaar aangeleverd door FOD buitenlandse zaken: super 
dringende procedure: 320,00 € 

internationaal paspoort + 18 jaar aangeleverd door FOD buitenlandse zaken: super 
dringende procedure: 350,00 € 

rijbewijs: 25,00 € 

voorlopig rijbewijs: 25,00 € 

internationaal rijbewijs: 25,00 € 

afsluiten samenlevingscontract: 20,00 € 

beëindiging samenlevingscontract: 20,00 € 

eenzijdige beëindiging samenlevingscontract: 200,00 € 

EID vreemdelingen: 20,00 € 

EID vreemdelingen: dringende procedure: 131,00 € 

EID vreemdelingen: zeer dringende procedure: 195,00 € 

vreemdelingenkaart: 10,00 € 

vreemdelingenkaart duplicaat: 11,50 € 

vreemdelingenkaart - 12 jaar: 10,00 € 

reistitel vluchtelingen - 18 jaar: 41,00 €  



reistitel vluchtelingen + 18 jaar: 74,00 € 

reistitel vluchtelingen - 18 jaar: dringende procedure: 210,00 € 

reistitel vluchtelingen + 18 jaar: dringende procedure: 230,00 € 

reistitel vluchtelingen - 18 jaar: super dringende procedure: 270,00 € 

reistitel vluchtelingen + 18 jaar: super dringende procedure: 290,00 € 

kopie A4 formaat: 0,25 € 

kopie A3 formaat: 0,50 € 

kleurenkopie A4 formaat: 1,00 € 

kleurenkopie A3 formaat: 2,00 € 

afdruk kopie plannen: 6,50 €/m² 

afdruk plotter: 2,50 € 

afgifte conformiteitsattest voor een kamerwoning: 62,50 € verhoogd met 12,50 €/kamer vanaf de 
6de kamer en met een maximum van 1.250,00 € 

afgifte conformiteitsattest voor een woning: 62,50 € 

Administratieve stukken Ruimtelijke Ordening: 

inlichtingen vastgoedinformatie: 50,00 € voor digitale verwerking 

inlichtingen vastgoedinformatie: 80,00 € voor analoge verwerking 

stedenbouwkundig uittreksel conform VCRO: 50,00 € voor analoge verwerking 

stedenbouwkundig uittreksel conform VCRO: 30,00 € voor digitale verwerking 

aanvraag stedenbouwkundig attest: 70,00 € 

aanvraag planologisch attest: 250,00 € 

omgevingsvergunning: onderstaande tarieven worden onderscheiden:  

melding 50,00 € 

vereenvoudigde procedure enkel stedenbouwkundige aspecten zonder architect 100,00 € 

vereenvoudigde procedure 200,00 € 

gewone procedure enkel stedenbouwkundige aspecten zonder architect 150,00 € 

gewone procedure enkel stedenbouwkundige aspecten met architect 250,00 € 

gewone procedure 500,00 € 

De belasting is niet verschuldigd voor overheidsinstellingen of instellingen die  opgericht zijn door 
de overheden. 

ARTIKEL 3 
Deze belasting is te betalen door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de 
gemeente, op verzoek of ambtshalve, worden afgegeven.  

ARTIKEL 4 
Particuliere huurwoningen die in het kader van de gemeentelijke verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen, na uitvoering van de nodige werken en controle van de woning in 
functie van de kwaliteitsnormen, in aanmerking komen voor een A- ( 0-2 strafpunten) of een B-
label ( 8-3 strafpunten) worden vrijgesteld van de belasting voor het uitreiken van een 
conformiteitsattest.  

ARTIKEL 5 
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting een kohierbelasting.  

ARTIKEL 6 
Deze belasting is niet toepasselijk op de aangifte van stukken die krachtens een wet, een 
Koninklijk Besluit of enig ander overheidsbesluit reeds aan de betaling van een recht ten behoeve 



van de gemeente onderworpen zijn. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten, die de met het afgeven van paspoorten belaste 
gemeenten ambtshalve bekomen en waarvan sprake in het Regentbesluit van 26 juli 1948.  

ARTIKEL 7 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 8  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

46. GR/2019/276 | Belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de 
openbare weg. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de belasting op reclameborden en publiciteitspanelen 
zichtbaar vanaf de openbare weg vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  

Tussenkomsten 

Raadslid Bonte-Vanraes vraagt of een herashekken kleiner dan 1 m² hieronder valt. Schepen 
Syssauw antwoordt dat dit niet hieronder als alleen de naam van een aannemer wordt vermeld. 
Als verder het adres en telefoonnummer wordt vermeld, dan valt dit wel onder deze belasting.   

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op reclameborden en publiciteitspanelen 
zichtbaar vanaf de openbare weg" vast.  

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op 
reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de openbare weg, al of niet voorzien van 
verlichting.  

ARTIKEL 2 
De belasting is van toepassing op reclameborden en publiciteitspanelen, geplaatst op het 
grondgebied van de gemeente, langs de openbare weg of op de openbare weg, of op een plaats in 
de open lucht, wanneer deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, en bestemd voor het voeren 
van reclame of publiciteit op tijdelijke of permanente wijze aangebracht. 
Onder reclamebord of publiciteitspaneel wordt verstaan, iedere constructie, ongeacht uit welk 
materiaal deze is vervaardigd, opgericht voor het aanbrengen van reclame of publiciteit, hetzij 
door aanplakking of vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering of enig ander 
opschrift, met een minimum oppervlakte van 1 m². 



Ook borden die tot doel hebben de handel of de nijverheid bekend te maken die op een bepaalde 
plaats geëxploiteerd wordt, of het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er 
plaatshebben alsook de aanduidingen die hiertoe rechtstreeks als opschrift zijn aangebracht op het 
pand (op muren, rolluiken, ramen) worden hieronder begrepen. 
Ook verplaatsbare constructies geplaatst langs of zichtbaar vanop de openbare weg en waarop 
publiciteit wordt aangebracht, worden beschouwd als publiciteitspaneel. 
De muren of gedeelten van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden genomen met 
het oog op het aanbrengen van reclame of publiciteit worden gelijkgesteld met publiciteitspanelen. 
Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte 
totale oppervlakte worden beschouwd als één paneel, ook indien er verschillende reclames op 
voorkomen. 
Het reclamebord of publiciteitspaneel kan al of niet voorzien zijn van verlichting of 
verlichtingselementen.  

ARTIKEL 3 
De belasting is steeds verschuldigd door de eigenaar van de constructie op 1 januari van het 
aanslagjaar. 
Indien deze niet is gekend, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed 
waarop de constructie is geplaatst, hetzij door de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de 
reclame is aangebracht.  

ARTIKEL 4 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

  

•      25,00 euro/m² nuttige oppervlakte voor reclame borden of 
publiciteitspanelen zonder verlichting; 

•      30,00 euro/m² nuttige oppervlakte voor reclame borden of 
publiciteitspanelen met verlichting; 

 De minimale aanslag bedraagt 75,00 euro. 
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.  

ARTIKEL 5 
De belastbare oppervlakte wordt bepaald door de nuttige oppervlakte waarin de publiciteit is 
aangebracht. 
Nuttige oppervlakte is de oppervlakte die voor de aanplakking kan worden gebruikt, met 
uitzondering van de omlijsting. 
Zo de figuur geometrisch onregelmatig is, wordt deze oppervlakte bepaald door de afmetingen 
van de rechthoek, waarvan de zijden door de uiterste punten van de armatuur gaan. 
Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of 
beplakte deel ervan, of tot de oppervlakte die bekomen wordt door een rechthoek gevormd 
door de uiterste punten. Voor constructies waarvan twee of meerdere zijden zichtbaar zijn, dient 
de oppervlakte van deze zijden samengesteld.  

ARTIKEL 6 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de datum is van 
ingebruikneming of buitengebruikstelling van het uithangbord. 
Geen teruggave noch vermindering van belasting wordt verleend wegens verkoop, vernietiging of 
wegname van het belastbaar reclamebord of publiciteitspaneel in de loop van het aanslagjaar of 
om het even omwille van enige reden van die aard. 

ARTIKEL 7 
De belasting is niet verschuldigd voor reclameborden of publiciteitspanelen: 

1. met een oppervlakte beperkt tot maximaal één (1) m²; 

2. geplaatst door openbare besturen of openbare diensten, voor zover geen winstgevend 
doel wordt nagestreefd; 

3. geplaatst door verenigingen zonder winstoogmerk van menslievend, artistiek, letterkundig, 
wetenschappelijk of openbaar nut; 



4. geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van sportbeoefening, hoewel 
zichtbaar van op de openbare weg; 

5. de gemeentelijke aanplakborden en gemeentelijke aankondigingsborden; 

6. de borden en panelen die uitsluitend worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk 
voorziene verkiezingen; 

7. de uithangborden van erediensten en onderwijsinstellingen, alsook voor uithangborden 
die door wetten voorgeschreven aanduidingen bevatten. 

8. de borden of aanduidingen geplaatst met uitsluitend doel om de handel of de nijverheid 
bekend te maken die op die bepaalde plaats uitgebaat wordt, of het beroep dat er 
uitgeoefend wordt of algemeen, de activiteiten die er plaatshebben, mits deze publiciteit  
- bedrijfsgebonden is; 
- is vastgehecht aan de vestiging of uitbating zelf. 

 ARTIKEL 8 
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur hiervan aangifte doen en alle voor de aanslag 
noodzakelijke gegevens verstrekken. 

ARTIKEL 9 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd.  

ARTIKEL 10 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 11 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 12 
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.  

ARTIKEL 13 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 14 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur;  

 

47. GR/2019/277 | Directe belasting op de rioolaftakkingen bij riolerings- of 
wegenwerken. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 



provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 16/12/2013 werd de directe belasting op de rioolaftakkingen bij 
riolerings- of wegenwerken vastgesteld voor de periode 2014-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 
De eenheidsprijs is een bijdrage in de kostprijs, die de kosten van de eigenlijke aansluitingsbuizen 
en plaatsing ervan, alsmede alle bijhorigheden omvat. Bedoelde eenheidsprijs werd vastgesteld 
met ingang van 1 januari 2002. De prijsverhoging van de eenheidsprijs is te wijten aan een 
actualisatie van de kostprijs. 

Tussenkomsten 

Raadslid Coppens is technisch niet zo goed onderlegd in de aanleg van riolen. Nu wordt er dus 
werk gemaakt van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel waarbij het hemelwater van het 
afvalwater wordt gescheiden. Schepen Roose maakt duidelijk dat er vroeger per lopende meter 
buis gerekend werd en nu worden er buizen voorzien voor droog water en RWA. Nu wordt de 
afstand genomen per strekkende meter. Raadslid Coppens vat dan samen dat er 1 keer de 
afstand moet betaald worden voor dubbele buizen.         

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Directe belasting op de rioolaftakkingen bij riolerings- of 
wegenwerken" vast.   

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een directe belasting op de 
rioolaftakkingen bij riolerings- of wegenwerken geheven.  

ARTIKEL 2 
De belastingaanslag is gelijk aan de forfaitaire eenheidsprijs per strekkende meter t.b.v. 45,00 
euro welke werden aangelegd of vernieuwd. 
Bij gescheiden rioleringsstelsel wordt slechts de enkele afstand aangerekend, ten belope van de 
grootste diameter. 
Bedoelde eenheidsprijs wordt voor alle gangbare types van buizen, doorsneden en materialen, 
vastgesteld met ingang van 1 januari 2020. 
Deze eenheidsprijs is een bijdrage in de kostprijs, die de kosten van de eigenlijke 
aansluitingsbuizen en plaatsing ervan, alsmede van alle bijhorigheden omvat. 
De aldus vastgestelde eenheidsprijzen kunnen door de gemeenteraad worden herzien, telkens 
zulks noodzakelijk voorkomt, wegens abnormale fluctuaties in de kostprijzen, blijkende uit de 
uitslagen van de openbare aanbestedingen.  

ARTIKEL 3 
De elleboogvormige buizen alsmede de halve buizen worden aangerekend voor één meter buis. 
Per aftakking mag de aangerekende lengte van de aftakking echter niet meer bedragen dan de helft 
van de wegbreedte, gemeten tussen de twee rooilijnen ter hoogte van het betrokken eigendom. 
Bedoelde helft van de wegbreedte wordt echter beperkt tot een maximum van 12 meter.  

ARTIKEL 4 
Bestaande aftakkingen die minder dan 15 jaar, te rekenen vanaf de datum van uitvoering der 
aftakking, werden aangelegd, worden vrijgesteld van belasting. 

ARTIKEL 5 
De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar die het goed bezit op de 
datum waarop het college van burgemeester en schepenen de voorlopige overname van de 



rioleringswerken heeft aanvaard. 
Ingeval er een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker, terwijl de eigenaar 
hoofdelijk mede de belasting verschuldigd is. 
Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop 
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking heeft 
op het gebouw, verdeeld onder hen in verhouding tot het kadastraal inkomen, vastgesteld voor 
ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten ontstaan tussen de 
verschillende eigenaars.  

ARTIKEL 6 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

ARTIKEL 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  

ARTIKEL 8 
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. 

ARTIKEL 9 
De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen: 

•      wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en besluiten; 

•      voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de 
gemeente, zoals bepaald door de gemeenteraad; 

•      voor de terreinen waarop het, ingevolge een beslissing van  de overheid, niet 
toegelaten is of niet mogelijk is te bouwen. 

Aaneen palende percelen, die aan eenzelfde eigenaar toebehoren, worden afzonderlijk 
beschouwd, tenzij deze een eenheid vormen en onder hetzelfde huisnummer ressorteren. 
Wanneer de toestand, om reden waarvoor de belasting uitgesteld werd, geheel of gedeeltelijk een 
einde neemt vóór het verstrijken van een periode van 20 jaar te rekenen vanaf het aanslagjaar, is 
de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hierop volgend. 
Indien bij het verstrijken van de 20 jaren, deze toestand nog geen einde heeft genomen, wordt het 
goed definitief vrijgesteld.  

ARTIKEL 10 
Het huidig reglement is toepasselijk op alle rioolaftakkingen, vernieuwd of nieuw aangelegd, 
uitgevoerd tijdens de aanslagjaren 2020-2025.  

ARTIKEL 11 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 12 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

48. GR/2019/289 | Retributie jeugdactiviteiten. Vaststelling reglement.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 56 § 1 decreet over het lokaal bestuur; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 30/11/2015 werd het retributiereglement jeugdactiviteiten vastgesteld 
voor de periode 2016-2019. 
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.  
De retributie bedraagt een vergoeding van de kostprijs voor jeugdactiviteiten, met uitzondering 
van het ingangsgeld voor fuiven of concerten; gezien de jeugddienst gedurende de schoolvrije 
momenten diverse activiteiten organiseert. 
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad de deelnameprijs voor de deelname aan activiteiten van 
de stedelijke jeugdwerking bepaalt, alsook de algemene richtlijnen aangeeft tot prijsbepaling van 
een concrete activiteit. 
De personeelskost stijgt in functie van een kwaliteitsverbetering voor de speelpleinwerking. 
Het doorrekenen van de aangeboden warme maaltijd tijdens de speelpleinwerking. 
De tarieven van de naburige gemeenten. 
Het feit dat er kinderen van Menen op de wachtlijst van de speelpleinwerking terecht komen. 

Tussenkomsten 

Schepen Syssauw stelt dat de grote wijzigingen de tarieven zijn. De prijs voor een dag 
speelplein wordt gebracht op 8 euro voor de inwoners uit Menen en op 16 euro voor de mensen 
die niet uit Menen afkomstig zijn. Er werd vastgesteld dat er veel kinderen uit naburige gemeenten 
ingeschreven waren, terwijl de kinderen uit Menen op een wachtlijst terecht kwamen. De opvang 
per kwartier bedraagt nu 0,4 euro. Raadslid Vandamme verwijst naar de vorige legislatuur 
waar de verhoging van de tarieven felle tussenkomsten heeft uitgelokt in de gemeenteraad. De 
verhoging van 33 % werd toen gekoppeld aan de maaltijden. Nu wordt de soep en het dessert 
afgeschaft en wordt de boterham met choco vervangen door koekjes. Hij begrijpt dit standpunt 
niet en er zijn kinderen die voor de rest van de dag dan boterhammen  moeten meenemen. De 
Burgemeester antwoordt dat er ook gekeken werd naar het tarief bijvoorbeeld in Wevelgem, 
waar dit 4 euro is voor een halve dag, zonder eten. Het financieel aandeel van de stad Menen in 
de speelpleinwerking bedroeg in 2018 119.000 euro en in 2019 was dit 149.000 euro. Dit komt 
doordat er  in 2018 14.056 unieke inschrijvingen waren met 2040 inschrijvingen van buiten 
Menen. In 2019 waren er 16.554 unieke inschrijvingen met 2287 inschrijvingen van buiten Menen. 
Door een opslag van 2 euro en warm eten en een koek zijn we niet onredelijk. Ook voor mensen 
in kansarmoede wordt er een oplossing gevonden. Schepen Declercq wenst te verwijzen naar 
haar uitleg in 2013. Nu wordt er gezorgd voor een goede flankerende omkadering. De Uitpas 
bestond toen nog niet en dit wordt opgenomen in de steunprincipes. Er is de garantie dat ieder 
kind aan de speelpleinwerking kan deelnemen via een verhoogde tegemoetkoming voor 1,6 euro 
per dag en dit zeker in combinatie met bijvoorbeeld de mutualiteiten. Voor mensen in precaire 
situaties, kan er een beroep gedaan worden op de steunprincipes. Het grote verschil met vroeger 
is dat nu voor het personeel een beroep wordt gedaan op bekwame medewerkers die goed 
betaald worden. We laten ze ook niet teveel werken want het speelplein is open van 7 tot 19 uur. 
Er werd ook gezorgd voor omkadering naast de animatoren door de inzet van extra jobstudenten 
die correct vergoed worden. Voor veel kinderen is het speelplein de enige plek waar ze op 
vakantie kunnen gaan. het is een bewuste keuze om nog warme maaltijden aan te bieden. Om vier 
uur zal ook de mogelijkheid zijn om een stuk fruit aan te bieden. Raadslid Vandamme vindt het 
goed te horen dat Wevelgem het grote voorbeeld is. Daar is het duurder en daarom moet het in 
Menen ook duurder zijn. Hij heeft ook niet gehoord dat het om een opslag gaat van 67% in plaats 
van 33%. Inzake de flankerende maatregelen hoort hij nu dat dit in een reglement wordt gegoten. 
Dit was al enkele jaren zo. Enkele jaren geleden werkte men al met REMI en waren er wel nog 
tussenkomsten voor deze mensen. Toen waren er wel al flankerende maatregelen. Schepen 
Declercq merkt op dat deze tussenkomst beperkt was tot 80 euro. De Voorzitter vraagt om 
te laten uitspreken. Raadslid Vandamme heeft weet van dossiers in het Bijzonder Comité waar 
het OCMW volledig tussengekomen is. Tot slot vraagt hij nog hoe het zit met de kinderen van de 
medewerkers van de stad die niet in Menen wonen. Boterhammen met choco worden vervangen 
door goedkopere alternatieven zoals koeken en fruit. Schepen Declercq vindt het merkwaardig 
dat ze deze middag dezelfde vraag omtrent het personeel van de stad te horen kreeg op het 
schepencollege. Voor de medewerkers van de stad zijn we bij de sociale dienst aangesloten met 



een tussenkomst beperkt tot 5 euro per dag, met een maximum van 50 euro en dat systeem 
bestaat. Raadslid Bogaert heeft nog een bijkomende vraag. Hoe zit het met de mensen die 
buiten Menen wonen waarvan de papa in Menen het kind voor 1 week heeft en de mama buiten 
Menen haar kind toegewezen kreeg voor de andere week? Dergelijke situaties kunnen worden 
nagetrokken. Schepen Declercq antwoordt dat de voorwaarden blijven wat ze zijn. Dat kan 
enkel worden nagetrokken aan de hand van een beslissing en vonnis dat het kind concreet in 
Menen verblijft.                                   

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, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 11 stemmen tegen (Laurent Coppens, 
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche), 1 
onthouding (Mattias Eeckhout) 

Besluit 

De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op jeugdactiviteiten" vast.  

ARTIKEL 1 

Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor 
deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van diverse jeugdwerkingen, met name: 

Activiteiten jeugddienst   

Activiteiten van 1,00 € tot max. 30,00 €/activiteit 

Daguitstappen van 5,00 € tot max. 40,00 €/dag 

Meerdaagse activiteiten van 5,00 € tot max. 100,00 € 

    

Speelpleinwerkingen   

Eenmalige jaarlijkse 
administratieve kost 
(inschrijving 
speelpleinwerking) 

5,00 € (2,50 € vanaf het derde kind) 

Dagprijs 
speelpleinwerking 

8,00 € (toeslag 8,00 € voor kinderen woonachtig 
buiten Menen) 

Voor- en napleinse 
opvang 0,40 €/begonnen kwartier 

Daguitstappen van 5,00 € tot max. 40,00 €/dag 

Meerdaagse activiteiten van 5,00 €tot max. 100,00 € 

De effectief te betalen retributie bedraagt nooit meer dan de reële kost van de activiteit aan de 
gemeente, binnen de vastgelegde maxima. 

 ARTIKEL 2 
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager. De verschuldigde 
retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd door overschrijving op 
de bankrekening van de stad met vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of 
gestructureerde mededeling, via bancontact na ontvangst van de factuur of cash.  
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in 
te vorderen.  



ARTIKEL 3 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 4 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

49. GR/2019/290 | Retributie inzake parkeren. Vaststelling reglement.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Renaat Vandenbulcke, Schepen van Huisvesting 

Bevoegdheid orgaan 

art. 2 en 40-41 van het decreet lokaal bestuur ; 

Juridische grond 

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 
De wet van 22 februari 1965, die aan de gemeenten toelaat parkeergeld op motorvoertuigen te 
heffen, opgeheven voor het Vlaamse Gewest bij Decreet van 9 juli 2010, ter aanvulling van het 
decreet van 16 mei 2008, houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB op 16 maart 1968, en 
latere wijzigingen; 
De wet van 7 februari 2003, houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en het 
KB van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene 
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer dat 
door deze wet overtredingen op parkeren met beperkte parkeertijd, betalend parkeren en 
parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners, niet langer strafrechtelijk bestraft worden, 
met ingang van 1 maart 2004; 
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven; 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 
KB van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg (Wegcode), en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 27; 
KB van 9 januari 2007, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voor wat de 
gemeentelijke parkeerkaart betreft; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 inzake aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
KB van 5 juni 2013, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. (BS 28 juni 2013), met 
name artikel 27 quinquies over het gebruik van de wielklem; 
MB van 1 december 1975, tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen 
en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 
gewijzigd bij MB van 3 maart 2003 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap en 
latere wijzigingen; 
MB van 11 oktober 1976, houdende de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
MB van 7 mei 1999, betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, gewijzigd bij MB 
van 3 maart 2003, 26 september 2005 en 24 augustus 2006 waarbij de personen die deze 
parkeerkaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden 
aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor afgifte, intrekking en 
gebruik worden bepaald; 
MB van 3 mei 2004, ter wijziging van het MB van 18 december 1991, waarbij de personen die de 
bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, 
worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor uitreiking en voor 
gebruik worden bepaald; 
Ministeriële omzendbrief BA2006/07, houdende vrijstelling betalend parkeren op 11 juli (waarvan 
de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2006 heeft kennis genomen); 
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 



Ministeriële omzendbrief  van 25.02.2015 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van 
voertuigen voor veiligheidsdiensten,  hulpverleningszones en Civiele Bescherming 
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 over de gemeentefiscaliteit; 
De financiële toestand van de gemeente; 

Feiten, context en argumentatie 

Motivering 
In de gemeenteraad van 27/11/2017 werd de retributie inzake parkeren vastgesteld voor de 
periode 2018-2019. 
Hernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze retributie verder te kunnen innen.  
Met het parkeerbeleid wordt een evenwicht nagestreefd tussen de verschillende 
parkeerbehoeften van de verschillende gebruikers. 
Het beperkt parkeren dient om in tijd en plaats de rotatie te bevorderen inzake de bezetting van 
het aantal beschikbare parkeerplaatsen. 
Het parkeerbeleid en de concrete toepassing van de aanvullende verkeers- en 
retributiereglementen inzake parkeren (betalend parkeren, parkeren in blauwe zone 
en bewonersparkeren) wordt regelmatig geëvalueerd en afgetoetst op haar 
toepasbaarheid en afdwingbaarheid. Naar aanleiding van de hernieuwing van de 
reglementen, is het aangewezen volgende wijzigingen door te voeren met ingang van 
1 januari 2020, in functie van actualisatie en verdere optimalisatie van het 
parkeerbeheer op de openbare weg te Menen, met name: 

• wijziging naam blauwe zone 2 'Stationsomgeving' naar blauwe zone 2 
'Omgeving Ieperstraat' (om reden van begripsverwarring nu: in blauwe zone 1 
'Station' kan immers geen bewonersparkeren, in blauwe zone 2 kan dit wel) 

• invoering van blauwe zone 2/7 dagen (met bewonersparkeren) in het eerste 
deel van de Moeskroenstraat (ipv nu 7/7 dagen) betalend parkeren zonder 
bewonersparkeren in eerste deel Moeskroenstraat - cfr handelsas) 

• invoering van elektronische bewonerskaart, met digitale controle via scanflow 
(nieuw - is een bijkomende optie naast de traditionele bewonerskaart die 
achter de voorruit ligt) 

• invoering van parkeren voor zorgverstrekkers voor garagepoorten 

• invoering van blauwe zone voor nieuwe (nog aan te leggen) parkingruimte bij 
hoek Demeystraat- met ingang van 1/7 

• invoering van blauwe zone 2/7 dagen (met bewonersparkeren) in de Oostkaai 
(ipv exclusief bewonersparkeren Oostkaai) 

• vrijstelling van retributie voor erkende hulpdiensten   

• invoering van QRcode op de retributiebon, waardoor gepersonaliseerde 
klachtbehandeling en snellere betaling mogelijk wordt (is nieuw, doch behoeft 
geen wijziging van enig reglement) 

• wijziging dat parkeerplaatsen voor elektrische wagens enkel voorbehouden 
zijn voor elektrische wagens mits deze geconnecteerd zijn (met 
parkeerretributie ingeval van misbruik) 

• invoering van parkings voor deelparkeren op Waalvest (met parkeerretributie 
ingeval van misbruik) 

 De besprekingen met de politie PZ Grensleie van 25 juni 2019 en het verslag van dit 
evaluatie-overleg van 25 juni 2019 waar de diverse opmerkingen en vragen van 
bewoners en handelaars inzake parkeren aan bod kwamen. 
De besprekingen met de parkeerconcessionaris Indigo/Streeteo van 19 november 
2019 inzake de aanpassingen en praktische implicaties. 
De voorstellen tot wijziging zullen worden voorgelegd aan de verkeerscommissie van 
3 december 2019 voor advies. 
Het plan tot aanduiding van de diverse parkeerregimes (betalend parkeren en blauwe 



zone) alsook het plan houdende aanduiding van de onderscheiden zones van 
bewonersparkeren wordt eveneens aangepast in functie van de beperkte wijzigingen 
en zullen beide deel uitmaken van het reglement, waaraan het zal worden gehecht 
als bijlage. 
Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de stad brengt aanzienlijke 
kosten met zich mee, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de gebruiker van deze 
parkeermogelijkheden. 
De toepassing van de retributies en modaliteiten bij het parkeren zijn een nadere 
uitwerking van het Aanvullend Verkeersreglement (AVR) Parkeren, dat de locaties 
vastlegt en de signalisatie bepaalt, zoals eveneens zal worden voorgelegd ter 
goedkeuring en hervaststelling van de gemeenteraad  van 18 december 2019. 

Tussenkomsten 

Raadslid Maxy verwijst naar haar eerder ingenomen standpunt naar aanleiding van het 
voorgaande agendapunt omtrent parkeren en ze zal zich onthouden.    

Stemming 

Met 17 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman 
Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 12 onthoudingen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, 
Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Mattias Eeckhout) 

Besluit 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor het 
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de 
openbare weg.  
Het retributiereglement inzake parkeren wordt als volgt gewijzigd en gecoördineerd : 

   

AFDELING 1 - BETALEND PARKEREN 

  

ARTIKEL 2 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van 
betalend parkeren verplicht is. 
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die 
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaats gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet 
van 4 juli 2005, zijnde de "wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten".  

ARTIKEL 3 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker die het voertuig parkeert. Indien de gebruiker niet 
gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. 
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar hetzij door het 
insteken in de parkeerautomaat van muntstukken of bepaalde magneetkaarten hetzij door elke 
andere vorm van betaling die voor de betrokken zone van toepassing is, hetzij via een toegelaten 
tijdseenheidssysteem, hetzij via SMS-parkeren of een specifieke mobiele applicatie (app), hetzij 
door overschrijving op de rekening van de aangestelde van de gemeente; deze laatste mogelijkheid 
wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief.  Bij 
SMS-parkeren of mobiele app is voorafgaand inschrijven via de site van Indigo noodzakelijk. 
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen 
achter de voorruit van het voertuig van hetzij het ticket dat de parkeerautomaat afdrukt na de 
betaling van bovenvermelde retributie, hetzij elk ander bewijs dat aan de retributie werd voldaan 
of dat recht geeft op vrijstelling. 

http://www.parkmobile.be/


De parkeerautomaten geven enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd. De 
parkeerautomaten geven geen geld terug. De bestuurder kan geen verhaal uitoefenen tegen de 
Stad Menen of de parkeerbeheerder in geval van slechte werking van de parkeerautomaat. 
Indien de parkeerautomaat defect is, moet de parkeerschijf zichtbaar gelegd worden op de 
binnenkant van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte 
van het voertuig. (art. 27.3.1.2 KB van 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer)  

ARTIKEL 4 
De retributie varieert naargelang de zone waar het voertuig is geparkeerd, zoals vastgesteld in het 
aanvullend verkeersreglement betalend parkeren, alsook naargelang de gekozen tijdsduur van 
parkeren;  

4.1 Kortparkeren (zonder bewonersparkeren) 
In elke zone of straat van betalend parkeren geldt een tarief voor beperkt zeer kort 
parkeren: gratis voor maximaal 30 minuten. 
Om geldig te kunnen parkeren moet wel een parkeerticket worden voorgelegd. 
Dit parkeerticket dat toelaat gratis voor maximaal 30 minuten te parkeren, wordt afgedrukt mits 
voorafgaande ingave van de nummerplaatgegevens van het voertuig, met een maximum van 
éénmaal per dag. 
In de betalende plaatsen ‘centrum met uitsluitend kortparkeren’ (enkele plaatsen deel 
Bruggestraat en deel Kortrijkstraat) is de maximale duur van parkeren beperkt tot 30 minuten: 

• deel Bruggestraat, ter hoogte van nr. 228 tot en met nr. 232 en ter hoogte van nr. 254 
(gesitueerd tussen lichten J. & M. Sabbestraat en Moorselestraat); 

• deel Kortrijkstraat ter hoogte van nrs. 196 tot en met 200 (gesitueerd tussen de 2 ronde 
punten). 

Dit tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (met 
uitzondering van zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli). 
Voertuigen die vrijgesteld zijn van betaling van retributie, zijn op deze plaatsen specifiek bestemd 
tot kortparkeren, eveneens gehouden om deze parkeertijd van maximaal 30 minuten te 
respecteren. 
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel te kiezen: € 
20,00 voor een dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00.   

4.2 Middellang parkeren (parkeren beperkt tot maximaal 2 uur) 
Voor middellang parkeren geldt in elke zone  of straat van betalend parkeren eenzelfde tarief: 

• € 0,70 voor een uur; 

• € 1,40 voor twee uur. 

 Het betalend parkeren is beperkt tot maximaal 2 uur (6/7 dagen) in volgende betalende zones en 
straten (zoals specifiek bepaald in het algemeen verkeersreglement): 
betalende zone 'centrum' (met bewonersparkeren)  

• de Bruggestraat (vanaf het kruispunt met de Kortrijkstraat-Rijselstraat-Grote Markt tot en 
met het kruispunt met de Parkstraat, ter hoogte van nr. 117); 

• de Donkerstraat ter hoogte van het nr. 2 en 4; 

• de Esplanadestraat, (uitgezonderd het aanpalende binnenplein gelegen tussen de Grote 
Markt, Koningsstraat en Esplanadestraat), ter hoogte van nr. 1 tot 21, ofwel de volledige 
straat; 

• de Kortrijkstraat, (vanaf de parkeerplaats ter hoogte van het nr. 23, het kruispunt met de 
Bruggestraat-Rijselstraat-Grote Markt tot en met 1ste deel van de Rijselstraat (vanaf het 
kruispunt met de Bruggestraat-Kortrijkstraat-Grote Markt tot aan de Leiebrug) ter 
hoogte van nr. 132; 

• de Kerkomtrek ter hoogte van nr. 1 tot 18, ofwel de volledige Kerkomtrek.  

De tarieven zijn van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (met 
uitzondering van zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli). 
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel te kiezen: € 



20,00 voor een dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00.  
Het betalend parkeren is beperkt tot maximaal 2 uur (7/7 dagen) in de volgende betalende zones 
(zoals specifiek bepaald in het algemeen verkeersreglement):  
betalende zone 'Barakken' (winkelas Rijselstraat vanaf Leiebrug) 
Het tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (7/7 dagen: 
maandag tot zondag, inbegrepen: zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en 11 juli). 
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid te kiezen voor het forfaitair tarief: € 20,00 voor een 
dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00.  
4.3 Langparkeren 
In de centrumparkings met langparkeren is het parkeren beperkt tot maximaal 4 uur. 
Dit is enkel van toepassing op de grote parkings in het centrum, met name parking Groentemarkt, 
deel parking centrum (linker- en middendeel), deel parking Waalvest, parking ziekenhuis. 
Voor langparkeren geldt een progressief tarief: 

• € 0,70 voor een uur; 

• € 1,40 voor twee uur; 

• € 3,50 voor drie uur; 

• € 5,00 voor vier uur. 

 Deze tarieven zijn van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (met 
uitzondering van zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli). 
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel te kiezen: € 
20,00 voor een dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00.  

ARTIKEL 5 
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de betalende zone 
'centrum' (=Bruggestraat, Donkerstraat, Esplanadestraat, Kortrijkstraat, 1e deel Rijselstraat tot de 
Leiebrug, Kerkomtrek) alsook bewoners woonachtig in de aanpalende Sint-Jans-Molenstraat (nrs. 
1-3-7), onbeperkt parkeren binnen datzelfde gebied, doch met uitzondering van de gearceerde 
zones in dat gebied, zijnde: 

(= de gearceerde zones op plan) 

• het 1e deel van de Bruggestraat, met name deel tussen kruispunt met Donkerstraat en 
kruispunt met Grote Markt; 

• de Donkerstraat; 

• de Kortrijkstraat, het 1e deel Rijselstraat tot de Leiebrug, de Kerkomtrek. 

Zij kunnen ook onbeperkt parkeren binnen de nabijgelegen blauwe zone centrum (deel parking 
centrum en parking 76).  
De bewonerskaart vervangt het betalingsticket. 
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de betalende 
zone  Barakken (= winkelas Rijselstraat vanaf de Leiebrug)  onbeperkt parkeren binnen de 
nabijgelegen blauwe zone 5 Barakken (=binnengebied Barakken)  (= zone bewonersparkeren 5 op 
plan) 
De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf.  

ARTIKEL 6  
De gebruiker van een motorvoertuig die geen geldig parkeerticket of elk ander bewijs van 
betaling, noch een geldige parkeerkaart of bewonerskaart, zichtbaar achter de voorruit van zijn 
voertuig plaatst, of de toegestane parkeerduur heeft overschrijden, wordt steeds geacht te kiezen 
voor de betaling van het forfaitaire dagtarief (20,00 €). 
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. 
De retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op die uitnodiging.  

AFDELING 2 - PARKEREN IN BLAUWE ZONE  

ARTIKEL 7 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is en waar de blauwe zone-reglementering geldt (parkeren met beperkte parkeertijd). 



Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die 
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op 
de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. 
In overeenstemming met artikel 27.1.2 van de Wegcode, moet het voertuig de 
parkeerplaats verlaten uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.  

ARTIKEL 8 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker die het voertuig parkeert. Indien de gebruiker niet 
gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. 
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is 
door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de aangestelde 
van de gemeente; deze mogelijkheid wordt aangeboden als de gebruiker opteert voor de 
toepassing van het forfaitair tarief. 
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen 
achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het 
KB van 1 december 1975.  

ARTIKEL 9  
De retributie wordt als volgt vastgesteld : 

• gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden; 

• een forfaitair bedrag van € 20,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die 
gratis is.  

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 18 u 00 (met uitzondering van 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli).  

Dit tarief is van toepassing in de volgende blauwe zones, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement: 

• blauwe zone 1 station (Bevrijdingsplein); 

• blauwe zone 2 Omgeving Ieperstraat (Ieperstraat-Koningstraat–Stationsstraat); 

• blauwe zone 3 centrum (deel parking centrum en parking 76); 

• blauwe zone 4 'Blekerijvesting'. 

•  een forfaitair bedrag van € 20,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die 
gratis is. 

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 18 u 00 (elke zaterdag, zondag, 
wettelijke feestdagen en 11 juli van 9 u 00 tot 18 u 00). 
Dit tarief is van toepassing in de volgende blauwe zones, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement: 

o blauwe zone 5 Barakken (binnengebied Barakken) 

ARTIKEL 10  
blauwe zone 1 'station' (zonder bewonersparkeren) en blauwe zone 2 'Omgeving 
Ieperstraat' (met bewonersparkeren) 

Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de blauwe zone 1 
'station' en blauwe zone 2 'Omgeving Ieperstraat' onbeperkt parkeren binnen de hele blauwe 
zone 2 'Omgeving Ieperstraat' (Ieperstraat, Koningstraat, Stationsstraat) (= zone 
bewonersparkeren 2 op plan) 
De bewoners woonachtig op het Bevrijdingsplein kunnen een bewonerskaart voor de blauwe 
zone Ieperstraat, Koningstraat en Stationsstraat bekomen. Op het Bevrijdingsplein (blauwe zone 
1) zelf wordt geen bewonersparkeren toegestaan. (gearceerd deel op plan) 
Ook de bewoners woonachtig in de Ieperstraat, vanaf de hoek Koningstraat tot en met de 
Ieperstraat 1 en bewoners van de Grote Markt nr. 16 tot en met nr. 35 a kunnen een 
bewonerskaart voor deze zone bekomen en in deze zone onbeperkt parkeren. 
De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf.  

blauwe zone 'Omgeving Ieperstraat' omvat volgende straten: 



• Ieperstraat ter hoogte van nr. 123 (van kruispunt met Wahisstraat tot en met hoek 
Koningstraat) (= gewestweg); 

• Koningstaat ter hoogte van nr. 51 (van kruispunt met Ieperstraat tot en met hoek 
Esplanadestraat); 

• Stationsstraat ter hoogte van nr. 12 B (van kruispunt met Koningstraat tot en met hoek 
Dolfijnstraat). 

 blauwe zone 3 (centrum) (met bewonersparkeren) 
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de betalende zone 
centrum (van Bruggestraat, Esplanadestraat, Donkerstraat tot Rijselstraat aan 
Leiebrug), alsook bewoners woonachtig in de aanpalende Sint-Jans-Molenstraat (nrs. 1-3-
7),  onbeperkt parkeren binnen:  

• de betalende zone centrum (deel Esplanadestraat-Bruggestraat); 

• de blauwe zone 3 centrum (deel parking Kortrijkstraat en volledige parking 76) (= 
zone bewonersparkeren 3 op plan).  

In de Rijselstraat, Kerkomtrek, Donkerstraat, en Kortrijkstraat zelf wordt geen 
bewonersparkeren toegestaan (gearceerd deel op plan).De bewonerskaart vervangt de 
parkeerschijf.  

blauwe zone 3 'centrum' omvat volgende straten: 

• deel parking centrum, bij de Kortrijkstraat (rechterdeel palend aan gedeelte betalende 
parking); 

• parking 76, zijnde de parkeerplaats gelegen tussen de Rijselstraat en de Oude Leielaan; 

  blauwe zone 4 (Blekerijvesting) (met bewonersparkeren) 

Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen de bewoners woonachtig in de blauwe 
zone (Blekerijvesting) onbeperkt parkeren binnen de blauwe zone (Blekerijvesting) (= zone 
bewonersparkeren 4 op plan) 
Ook de bewoners woonachtig in de aanpalende Oude Leielaan ter hoogte van huisnummers (nrs. 
18 tot en met 37) kunnen een bewonerskaart voor deze zone bekomen en in deze zone 
onbeperkt parkeren. 
De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf. 
blauwe zone 4 'Blekerijvesting' omvat volgende straat: 

• Blekerijvesting ter hoogte van nr. 3 tot 45. 

 blauwe zone 5 'Barakken' (met bewonersparkeren) 

Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de blauwe zone 5 
Barakken (binnengebied) onbeperkt parkeren binnen de hele blauwe zone 5 Barakken 
(binnengebied). 
Ook de bewoners woonachtig in de betalende zone 4 Barakken (winkelas Rijselstraat) kunnen 
een bewonerskaart voor deze blauwe zone 5 Barakken (binnengebied) bekomen en in die zone 
onbeperkt parkeren. (= zone bewonersparkeren 5 op plan) 
De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf.  

blauwe zone 5 'Barakken' omvat volgende straten: 

• Dynastiestraat, volledig; 

• Graaf van Vlaanderenstraat, volledig; 

• Grondwetstraat, volledig; 

• Hoornwerk ter hoogte van nr. 1; 

• K. Albertstraat, volledig; 

• K. Elisabethstraat, volledig; 

• K. Prinsstraat, volledig; 

• Kongresstraat, volledig; 



• Koninginnestraat, volledig; 

• Leopoldstraat, volledig; 

• Moeskroenstraat, ter hoogte van nr. 178 (2de gedeelte, vanaf Hoornwerk, tot aan de hoek 
met de Grondwetstraat) 

• Schansstraat, volledig; 

• St. - Jozefsplein, volledig; 

• Vlamingenstraat, nr. 118 en nr. 162; 

• Voorzorgstraat, ter hoogte van nr. 1; 

• Harmoniestraat, ter hoogte van nr. 2; 

• Oostkaai, volledig; 

• Prinses Paolalaan, ter hoogte van nr. 1; 

• Grensstraat, ter hoogte van nr. 44, kruispunt met de Rijselstraat; 

• Westkaai, volledig; 

• Weidestraat, ter hoogte van nr. 60, volledig; 

• Demeystraat, volledig (inclusief de publieke parkeerruimte die daar bijkomend 
wordt aangelegd); 

• Halewijnstraat, ter hoogte van nr. 1 A, volledig; 

• St. - Hilariusstraat, ter hoogte van nr. 1, volledig; 

• Moeskroenstraat, volledig. 

ARTIKEL 11  
De gebruiker van een motorvoertuig die geen geldige parkeerschijf, noch een geldige parkeerkaart 
of bewonerskaart, zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te 
kiezen voor de betaling van het forfaitaire dagtarief (20,00 €). 
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. 
De retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op die uitnodiging. 

 AFDELING 3 - BEWONERSPARKEREN 

ARTIKEL 12  
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners. 
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die 
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaats gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet 
van 4 juli 2005, zijnde de "wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten".  

ARTIKEL 13  
De retributie is verschuldigd door de gebruiker die het voertuig parkeert. Indien de gebruiker niet 
gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. 
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is zonder de geldige bewonerskaart te 
hebben geplaatst of een bewonerskaart te hebben geplaatst die geldig was voor een andere zone. 
De retributie is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de aangestelde van de 
gemeente. De aangestelde van de gemeente brengt op de voorruit van het voertuig een 
uitnodiging aan om de retributie binnen de vijf dagen te betalen. 
Deze bewonerskaart dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst te worden, zodat de 
controlerende instantie deze kan zien. De bewonerskaart mag slechts gebruikt worden op de 
openbare weg van de aangeduide zone. 
De gebruiker van een motorvoertuig die de bewonerskaart niet zichtbaar achter de voorruit van 
zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het bedoelde forfaitaire 



tarief. 
Een gemeentelijke elektronische parkeerkaart onder de vorm van een elektronisch 
toezichtsysteem gebaseerd op het kenteken van het voertuig vervangt de zichtbare 
bewonerskaart geldig. Ook de elektronische bewonerskaart wordt gekoppeld aan 
maximum 1 nummerplaat en wordt afgeleverd door de concessionaris door het 
stadsbestuur aangeduid voor het parkeerbeheer. 

ARTIKEL 14  
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

  

• gratis voor het parkeren door de bewoners voor de eerste bewonerskaart; 

Het statuut van bewoner wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de door de 
gemeente (of de door haar aangesteld concessionaris) uitgereikte officiële bewonerskaart voor de 
aangeduide zone, overeenkomstig het MB van 3 mei 2004, achter de voorruit van het voertuig. 
  

• betalend voor het parkeren door de bewoners voor de tweede en volgende 
bewonerskaarten afgeleverd voor voertuigen van bewoners die op dezelfde 
hoofdverblijfplaats gedomicilieerd zijn; 

o 2de bewonerskaart 50,00 €/jaar forfaitair; 

o 3de bewonerskaart 150,00 €/jaar forfaitair; 

o 4de bewonerskaart 150,00 €/jaar forfaitair. 

  

• een forfaitair bedrag van € 20,00 per dag voor alle andere gebruikers van een 
motorvoertuig. 

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag (6/7 dagen) van 9 u 00 tot 18 u 00, met uitzondering 
van zondag, wettelijke feestdagen en op 11 juli. 
Dit forfaitair tarief is van toepassing in de betalende zones en blauwe zones, met uitzondering van 
de Barakken, zoals vastgesteld in het aanvullend verkeersreglement: 

• blauwe zone 2 (omgeving Ieperstraat)(= zone bewonersparkeren 2 op plan) 

• blauwe zone 3 (centrum)(= zone bewonersparkeren 3 op plan) 

• blauwe zone 4 (Blekerijvesting)(= zone bewonersparkeren 4 op plan) 

• betalende zone centrum (= zone bewonersparkeren 1 op plan) 

  

• een forfaitair bedrag van € 20,00 per dag voor alle andere gebruikers van een 
motorvoertuig. 

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en op 11 juli van 
9 u 00 tot 18 u 00. 
Dit tarief is van toepassing in de in de Barakken, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement: 

• blauwe zone 5 Barakken (binnengebied)(= zone bewonersparkeren 5 op plan) 

  

• een forfaitair bedrag van € 20,00 per dag voor alle andere gebruikers van een 
motorvoertuig. 

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag (7/7 dagen) van 9 u 00 tot 18 u 00. 
Dit tarief is van toepassing in de Barakken, zoals vastgesteld in het aanvullend verkeersreglement: 

• betalende zone Barakken (winkelas); 

• straten met exclusief bewonersparkeren (Vredesstraat–Bakkersstraat). 



ARTIKEL 15 
De bewonerskaart wordt afgeleverd door de concessionaris door het stadsbestuur aangeduid 
voor het parkeerbeheer, aan alle personen die wonen aan de openbare weg waar voorzien is de 
bijzondere parkeerregeling voor bewoners (cfr. Aanvullend verkeersreglement voor bewoners 
parkeren). 
Per voertuig, eigendom van de bewoner van de aangeduide straten, kan een bewonerskaart 
worden uitgereikt, die gratis wordt verleend voor wat betreft de eerste bewonerskaart voor dit 
adres. De tweede en derde of vierde bewonerskaarten afgeleverd voor voertuigen van bewoners 
die op diezelfde hoofdverblijfplaats gedomicilieerd zijn, is betalend . 
De aanvraag voor een bewonerskaart dient men schriftelijk te richten tot de concessionaris door 
het stadsbestuur aangeduid voor het parkeerbeheer, onder de voorwaarden van het aanvullend 
verkeersreglement houdende regeling van parkeren in blauwe zone met bewoners parkeren, 
hetzij het aanvullend verkeersreglement houdende regeling van parkeren in betalende zone met 
bewoners parkeren. 
De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat hij zijn hoofdverblijfplaats heeft in de zone 
waarvoor de kaart wordt afgeleverd. De aanvrager moet eveneens het bewijs voorleggen dat het 
voertuig (of meerdere) is ingeschreven op zijn naam of dat hij er bestendig over beschikt (attest 
van regelmatig gebruik). 
Mits voorleggen van een attest van regelmatig gebruik kan aan de bewoner die geen 
eigendomsattest van het voertuig kan voorleggen,  een bewonerskaart worden uitgereikt, die 
gratis wordt verleend, waarop de nummerplaatgegevens van de wagen(s) die hij verklaart 
regelmatig te gebruiken, worden vermeld. 
De bewonerskaart heeft een beperkte geldigheidsduur van 2 jaar. De betaling gebeurt bij 
ontvangst van de bewonerskaart, voor de 2 geldende jaren samen. Ingeval teruggave van 
bewonerskaart in de loop van het eerste jaar, gebeurt terugbetaling van het niet in gebruik 
genomen jaar. Een reeds begonnen jaar geeft geen recht op proportionele terugbetaling. 
De bewonerskaart vervalt en moet teruggezonden worden aan het gemeentebestuur in volgende 
gevallen: 

• bij adreswijziging van de houder; 

• wanneer de nummerplaat aangeduid op de kaart teruggezonden moet worden aan de 
Dienst Inschrijving Voertuig (DIV); 

• bij overlijden van de houder; 

• wanneer de houder van de bewonerskaart niet meer voldoet aan de voorwaarden die 
gelden voor het verkrijgen van deze kaart, zoals bedoeld in afdeling 3 van dit besluit; 

• op eenvoudig verzoek van het stadsbestuur. 

 De kaart moet teruggezonden worden binnen de acht dagen nadat het feit dat de terugzending 
rechtvaardigt, zich voordeed. 
Bij verlies, vernietiging of beschadiging zal een vergoeding van 15,00 € per hernieuwde 
bewonerskaart worden betaald (mits het voorleggen van een aangiftebewijs bij de politie). De 
beschadigde of onleesbare kaart moet ingeleverd worden bij het uitreiken van het duplicaat. 

  

AFDELING 4 - PARKEREN VOOR ZORGVERSTREKKERS 

ARTIKEL 16   
Mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart voor zorgverstrekkers (zorgverstrekkerskaart) 
kunnen zorgverstrekkers (huisartsen en diensten van thuisverpleging, alsook kinesisten) parkeren 
te Menen zowel in de zones en straten voor betalend parkeren, in de blauwe zone en in de zones 
en straten voor bewonersparkeren, voor de duur van het huisbezoek, met een maximum van 2 
uur, parkeren te Menen. 
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers moet steeds gebruikt worden in 
combinatie met de parkeerschijf. 
De parkeerkaart dient zichtbaar te worden aangebracht achter de voorruit van het voertuig. 
Voor het gebruik en modaliteiten van de bewonerskaart en de parkeerkaart wordt verwezen naar 

• de bepalingen van het MB van 3 mei 2004, tot wijziging van het MB van 18 december 
1991; 



• de bepalingen van het KB van 9 januari 2007, houdende de invoering van een 
parkeerkaart; 

• het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren zoals her 
vastgesteld in huidige zitting van 18 december 2019; 

• afdeling 17 en 18 van dit huidig retributiereglement inzake parkeren. 

 Zorgverstrekkers kunnen eveneens geldig parkeren voor de inrit van eigendommen 
of garages waarop een sticker is aangebracht die specifiek toelaat aan de 
zorgverstrekker daar te parkeren (= zorgparking)(mits voorlegging van een 
geldige parkeerkaart voor zorgverstrekkers (zorgverstrekkerskaart) - in combinatie 
met de parkeerschijf - en dit voor de duur van het huisbezoek, met een maximum 
van 2 uur). 

ARTIKEL 17  
De parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door de concessionaris door het 
stadsbestuur aangeduid voor het parkeerbeheer, en is geldig voor het gele grondgebied van de 
stad Menen. 
De zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking die de parkeerkaart aanvraagt, is officieel 
erkend door het RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap.De gemeentelijke parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers wordt uitgereikt mits het voorleggen van volgende documenten (geen kopie) 

• RIZIV-kaart en nummer 

OF inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap 

• de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen 

 Er wordt één gemeentelijke zorgverstrekkerskaart per zorgverstrekker in dienst afgeleverd. De 
kaart vermeldt het kentekennummer van het voertuig en het GSM-nummer van de 
zorgverstrekker.  

ARTIKEL 18 
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers heeft een beperkte geldigheidsduur van 2 
jaar. 
De retributie is jaarlijks verschuldigd en bedraagt 100,00 € per jaar. 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag van 
uitreiking van de kaart. 
De retributie is ondeelbaar, ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de 
uitgereikte parkeerkaart aan de parkeerbeheerder terug te bezorgen. 
Een retributie ten bedrage van 15,00 € is verschuldigd voor het uitreiken van een duplicaat in 
geval van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook in geval de kaart beschadigd of 
onleesbaar is geworden.Vermelde parkeerkaarten moeten onmiddellijk worden terugbezorgd aan 
de parkeerbeheerder: 

• bij het verstrijken van de geldigheidsduur die op de kaart werd aangebracht; 

• bij adreswijziging van de houder; 

• wanneer de nummerplaat aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de 
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV); 

• bij het overlijden van de houder; 

• wanneer de houder niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen ervan; 

• bij misbruik van de parkeerkaart wordt deze ingetrokken en heeft de houder geen recht 
meer op het bekomen van een parkeerkaart, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging 
bij het vaststellen van een misdrijf. 

 AFDELING 5 – INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN VOOR WERKEN ZONDER 
HINDER (AANNEMERSKAART) 

ARTIKEL 19   
Mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart voor aannemers (aannemerskaart) kan 
langdurige inname van het openbaar domein in de zones en straten voor betalend parkeren, in de 
blauwe zone en in de zones en straten voor bewonersparkeren te Menen worden toegestaan aan 



aannemers of leveranciers voor zover de inname van deze parkeerplaatsen geen bijzondere hinder 
met zich meebrengt. 
De parkeerkaart voor aannemers kan enkel worden afgeleverd voor voertuigen, nodig voor de 
uitvoering van de werken of leveringen. 
De parkeerkaart dient zichtbaar te worden aangebracht achter de voorruit van het voertuig. 

ARTIKEL 20  
De parkeerkaart voor aannemers wordt afgeleverd door de concessionaris door het stadsbestuur 
aangeduid voor het parkeerbeheer, en is geldig in de zones betalend en/of blauwe zone van de 
stad Menen. 
De gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers wordt uitgereikt mits het voorleggen van 
volgende documenten: 

• de identiteitskaart van de aanvrager; 

• het ondernemingsnummer van de aannemer; 

• het kentekenbewijs van de wagen. 

 Er wordt één parkeerkaart per wagen afgeleverd. De kaart vermeldt het kentekennummer van 
het voertuig en de datum van inname van de parkeerplaats. 

ARTIKEL 21 
De aannemerskaart heeft een beperkte geldigheidsduur, vermeld op de kaart, die maximaal 7 
opeenvolgende dagen kan omvatten. 
De retributie bedraagt 7,00 €/dag/voertuig/ingenomen parkeerplaats, en is ineens en vooraf 
verschuldigd. 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag van 
uitreiking van de kaart. 
De retributie is ondeelbaar, ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de 
uitgereikte parkeerkaart aan de parkeerbeheerder terug te bezorgen, ofwel de geplande werken 
vroeger dan voorzien werden beëindigd. 
Bij misbruik van de parkeerkaart wordt deze ingetrokken en heeft de firma of aannemer geen 
recht meer op het bekomen van een parkeerkaart, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging bij 
het vaststellen van een misdrijf. 
De gebruiker van een motorvoertuig die geen geldige parkeerkaart, noch een geldige parkeerschijf 
of bewonerskaart of parkeerticket, zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt 
steeds geacht te kiezen voor de betaling van het forfaitaire dagtarief (20,00 €). 
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. 
De retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op die uitnodiging. 

AFDELING 6 – HANDHAVING BIJ GEDEPENALISEERDE PARKEER-
OVERTREDINGEN (WIELKLEM) 

Artikel 22  
Ten behoeve van de gemeente wordt een gemeentelijke retributie geheven voor het 
immobiliseren van motorvoertuigen door middel van een wielklem ingeval van gedepenaliseerde 
overtredingen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van 
betalend parkeren verplicht is, hetzij waar een blauwe zone-reglementering van toepassing 
(parkeren met beperkte parkeertijd), hetzij waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners. 
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die 
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaats gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet 
van 4 juli 2005, zijnde de "wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten".  

Artikel 23 
Enkel bij overtreding van de hierna vermelde bepalingen van de Wegcode (KB 01-12-1975):  



• artikel 27.1.1, 27.1.2 (het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren in een blauwe 
zone) en de eventuele ontheffing op dit schijfgebruik met een gemeentelijke parkeerkaart 
(art. 27.1.4 Wegcode); 

• artikel 27.2 (het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren op parkeerplaatsen waarop 
een blauwe zone reglementering van kracht is); 

• artikel 27.3 (het parkeren op plaatsen met betalend parkeren); 

• artikel 27ter (het parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan de houders van een 
geëigende parkeerkaart); 

• artikel 27quater (het parkeren waarbij de gemeentelijke parkeerkaart vervangen is door 
elektronisch toezicht). 

kan het geparkeerde motorvoertuig, onder de voorwaarden hierna bepaald, met een wielklem 
worden geïmmobiliseerd, om betaling te bekomen van retributie(-s ) op het parkeren geheven 
door de Stad Menen. 

Artikel 24 

De plaatsing van de wielklem en immobilisatie van het voertuig kan uitgevoerd worden: 

• door de opdrachthoudende concessiehouder aan wie het parkeerbeheer van de Stad 
Menen werd toegewezen, en  die werd gelast met de controle op de naleving van het 
retributiereglement inzake wielklemmen, en op het retributiereglement inzake parkeren, 

• of de door de opdrachthoudende concessiehouder aangeduide leverancier. 

 De plaatsing van de wielklem en immobilisatie van het voertuig kan uitgevoerd worden wanneer 
er m.b.t. een gecontroleerd geparkeerd voertuig op de openbare weg en retributieplichtig 
bevonden "recidive" wordt vastgesteld. 
Met "recidive" wordt bedoeld dat er sinds 1 januari 2010 voorafgaand aan de controle reeds 5 
verschuldigde parkeerretributies eerder werden uitgeschreven aan het voertuig op het 
grondgebied van de Stad Menen en dewelke onbetaald zijn gebleven zonder protest of betwisting 
na aanbreng van het retributiebiljet op de wagen, en waarvan de objectieve bewijsstukken werden 
bijgehouden door de concessiehouder van het parkeren, zulks onafhankelijk van eventuele 
aanmaning of niet. 

Artikel 25  
Geplaatste wielklemmen worden enkel verwijderd tegen volledige betaling in contanten van alle 
achterstallige, onbetaald gebleven parkeerretributies, verhoogd met eventuele reeds gemaakte 
aanmaningskosten, nog te vermeerderen met de plaatsingskost en de verwijderingskost van de 
wielklem. 
De kost van de plaatsing van de wielklem wordt bepaald op € 75,00 geïndexeerd volgens de 
gezondheidsindex. 
De kost van het verwijderen van de wielklem wordt bepaald op € 100,00 geïndexeerd volgens de 
gezondheidsindex. 
Deze kosten moeten samen met de achterstallige parkeerretributies betaald worden, alvorens het 
voertuig vrijgegeven wordt. 

Artikel 26  
Ingeval een geparkeerde wagen met aangebrachte wielklem geen gepaste reactie teweegbrengt 
van de nummerplaathouder binnen de 2 kalenderdagen (48 u), en binnen deze termijn geen 
volledige betaling van de verschuldigde parkeerretributies en alle meerkosten wordt bekomen, 
waartoe deze dwangmaatregel dient, zal de wagen kunnen verwijderd worden en overgebracht 
om deze in bewaring te stellen. 
Gebeurlijke kosten van overbrenging, bewaring en bijkomende retributiebonnen zijn uitsluitend 
voor de nummerplaathouder.  De tarieven van de Vlaamse Belastingdienst worden hierbij 
gehanteerd. 
In voorkomend geval kan de Stad Menen, of haar gemachtigde concessiehouder, een procedure 
instellen ten gronde voor de bevoegde rechtbank. 
Na een periode van 6 maand te rekenen vanaf de dag dat het voertuig werd weggetakeld, wordt 
het voertuig eigendom van de gemeente. 



Artikel 27 
De dwangmaatregel tot plaatsing van een wielklem en immobilisatie van een voertuig kan los van 
of aanvullend bij de reeds vastgestelde procedure van minnelijk invordering of burgerlijke 
invordering, zoals bepaald in artikel 20 van het geldend retributiereglement inzake 
parkeren,  worden toegepast.  

Artikel 28  
Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. 

AFDELING 7 - ALGEMENE BEPALINGEN  

ARTIKEL 29  

• Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. 

Het statuut van "persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren 
door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart 
uitgereikt overeenkomstig het MB van 7 mei 1999. Indien er geen voorruit is, dient de kaart op 
het voorste gedeelte van het voertuig te worden aangebracht. 

• Worden eveneens vrijgesteld van betaling van de retributie op parkeren, van het plaatsen 
van de parkeerschijf en het plaatsen van een bewonerskaart of parkeerkaart: 

o de dienstvoertuigen van politiediensten; 

o de erkende hulpdiensten; 

o de dienstvoertuigen van de Stad Menen en van OCMW Menen; 

o de voertuigen met bijzondere tijdelijke toelating uitgereikt door de stad (met 
vermelding van datum en nummerplaat); 

o de voertuigen behorend aan de Vlaamse overheid of de voertuigen gebruikt door 
ambtenaren van de Vlaamse overheid, tijdens uitvoering van hun opdracht 
(herkenbaar aan hun uiterlijke kenmerken (logo, belettering op deuren, sticker) of 
aan dienstkaart die vooraan in het voertuig ligt); 

o de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van eigendommen 
waarvan het inschrijvingskenteken van dit voertuig zichtbaar is 
aangebracht op die inrit; 

o voertuigen die geparkeerd staan met een deelwagen op plaatsen 
specifiek bestemd voor 'Autodelen' (zo aangeduid met onderbord); 

o elektrische voertuigen die geparkeerd staan op plaatsen specifiek 
bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen én die effectief 
zijn geconnecteerd met de laadpaal;  

• Personen die houder zijn van een geldige bewonerskaart of een gemeentelijke 
parkeerkaart voor zorgverstrekkers, en die deze kaart op geldige wijze aanbrengen, op 
een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig, zijn eveneens vrijgesteld van de 
betaling van de retributie in de aangegeven zones. 

ARTIKEL 30  
Bij gebrek aan betaling zal de retributie minnelijk ingevorderd worden, op volgende wijze: 

• eerste herinneringsbrief: gewoon schrijven waarvoor geen administratieve kosten worden 
aangerekend; 

• tweede herinneringsbrief: aangetekend schrijven waarvoor 25,00 € administratieve kosten 
worden aangerekend. 

Bij gebrek aan minnelijke betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden, door 
dagvaarding voor de bevoegde rechtbank, waarbij de wettelijke kosten worden aangerekend. 
De dwangmaatregel tot plaatsing van een wielklem en immobilisatie van een voertuig kan los van 
of aanvullend bij deze procedure van minnelijke invordering of burgerlijke invordering worden 
toegepast.  



ARTIKEL 31  
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  

ARTIKEL 32  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan: 

• de korpschef van de Lokale Politie Grensleie; 

• de concessionaris voor parkeerbeheer; 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

50. GR/2019/313 | Omzetten van doorgeefleningen in kapitaalsubsidies.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Renaat Vandenbulcke, Schepen van Huisvesting 

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur - artikel 42 

Juridische grond 

Aangaan van leningen of kapitaalsubsidies behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad 

Feiten, context en argumentatie 

Twee doorgeefleningen werden door de Gemeenteraad van november en december 2012 
toegekend: één aan de kerkfabriek Sint-Bavo en één aan de kerkfabriek Sint-Vedastus. Hiervan 
werden bedragen van respectievelijk € 76.938,12 en € 291.488,52 uitbetaald aan beide 
kerkfabrieken. 

Tijdens de vorige legislatuur werd overwogen om voortaan kapitaalsubsidies te voorzien i.p.v. 
doorgeefleningen. Het resultaat komt financieel op hetzelfde neer, gezien de kredieten voor de 
terugbetaling van de aflossingen en de leningen van de kerkfabrieken, door de stad worden 
meegenomen in de betaling van de dotaties aan de kerkfabrieken. Door de vraag naar 
kapitaalsubsidie werden beide bedragen in de boekhouding voorlopig als terug te betalen 
vordering geboekt. 

In de Gemeenteraad van oktober ll. werden deze beide bedragen in de tweede budgetwijziging 
2019 voorzien in uitgaven en inkomsten, dit om de doorgeefleningen te kunnen omzetten naar 
een kapitaalsubsidie. Deze operatie is budget 'neutraal' en voorkomt dat bedragen iedere keer 
identiek dienen te worden voorzien, zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten.      

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De Gemeenteraad zet de doorgeefleningen aan de kerkfabriek Sint-Bavo en de 
kerkfabriek Sint-Vedastus ten bedrage van € 76.938,12 en € 291.488,52 om in kapitaalsubsidies. 

 

51. GR/2019/314 | Patrimonium. Precaire ingebruikname stadsgrond. Goedkeuring 
tariefwijziging.  

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 

Gemeenteraadsbeslissing dd. 21.12.1995 houdende vaststelling van basisvoorwaarden tot 
ingebruikgeving van een strook stadsgrond en vaststelling modaliteiten bij wijze van 
modelovereenkomst precair gebruik.   



Gemeenteraadsbeslissing dd. 21.12.2001 houdende goedkeuring van omzetting van de 
tariefeenheden in euro voor precaire ingebruikname van stadsgrond. 

Feiten, context en argumentatie 

  

Precair gebruik kan door de stad worden toegestaan aan derden voor het gebruik van percelen 
restgrond, al of niet behorend tot het openbaar domein, bij wijze van bezetting ter bede. Gezien 
de tarieven sinds 1995 ongewijzigd zijn gebleven, is het aangewezen deze te actualiseren. 

Bij eerdere beslissing van het schepencollege dd 10.04.2017 werd voorgesteld om de tarieven 
voor precair gebruik van stadsgronden en delen openbaar domein te wijzigen, gezien deze reeds 
sinds 1995 ongewijzigd zijn gebleven.  

Precair gebruik van stadsgrond wordt toegestaan voor percelen restgrond of openbaar domein, 
dat door particulieren in gebruik wordt genomen en onderhouden. Het precair gebruik geldt als 
bezetting ter bede, en is geen huurovereenkomst voor bepaalde duur, doch kan eenzijdig worden 
stopgezet na beslissing van de stad.In de meeste gevallen betreft dit openbaar domein, dat door 
zijn specifieke statuut niet in huur kan worden gegeven.  

Voorstel tot tariefwijziging : De huidige tarieven voor ingebruikname stadsgrond zijn verouderd 
en dienen geactualiseerd te worden. Het is aangewezen om dit gelijktijdig te doen op ogenblik van 
algehele herziening en hervaststelling van de retributies van de stad. Dit verklaart het uitstel  van 
dit dossier tot heden. Voorstel om de tarieven als volgt aan te passen : 

  

Oppervlakte Tarief 1995 Tarief vanaf 
1/1/2020 

Tot 200 m² 6,20 € 10,00 € 

201 m² - 1000 m² 12,39 € 20,00 € 

Vanaf 1001 m² 24,79 € 40,00 € 

Gelet op het advies dienst GGZ waarin wordt gewezen op de win-win-situatie voor de stad 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepen in zitting van 4 december 2019; 

  

  

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels wenst bij dit agendapunt tussen te komen en hij wenst geen reacties te krijgen 
van in de trend van wat gaat hij er nu over zeggen. De ervaring leert een aantal zaken. In de 
toekomst wenst hij te zien dat het gaat om gronden die dikwijls in een beekvallei horen, om niet 
toegankelijk te maken als openbaar domein. Bij de artikelen 4 en 5 staan een aantal dingen die de 
gebruikers niet mogen doen. In hoeverre wordt dit reglement toegepast naar de gebouwen en 
naar de afsluitingen. Er is geen enkel perceel waar dit is gebeurd. Hij refereert naar de beekvallei 
aan de Beekstraat waar dit niet wordt opgevolgd en de gebouwen staan er nog. Het reglement is 
nooit toegepast, laat staan gecontroleerd. Er zijn ook nog problemen in die gebieden met een 
natuurwaarde waar er niet gewerkt mag worden met herbiciden en pesticiden. Er zou moeten 
ingezet worden op de verbetering van de ecologische waarde van deze percelen. Deze percelen 
sluiten veelal aan bij beken. Het zou opportuun zijn om hiervoor voorwaarden op te leggen. Hij 
verwijst naar het schepencollege van 27 november 2019 waar de vraag gesteld werd om dergelijk 
perceel aan te kopen en dit op een terrein dat deel uitmaakt van tuinen en waar men 2 jaar af 
stond van de verjaring. Bestaat er een register van dergelijke gronden en is dit register wel 
correct? Er zitten hier voor de stad winstmogelijkheden in. We lezen in het meerjarenplan dat er 
moeite wordt gedaan om de stad te vergroenen met blauwe en groene parels. Er zitten daar 
parels en men is zich daar niet van bewust. Hij zou dit agendapunt graag nog volgend jaar willen 
terugzien en alleszins nog in deze legislatuur. Als stad hebben we een element in handen waar we 
veel meer kunnen uithalen dan dat er nu wordt uitgehaald. Op zo'n site was er ooit een 
bijenproject en er zijn vrij grote stukken grond die hiervoor interessant kunnen zijn. Schepen 
Roose weet dat er wel een register bestaat van dergelijke gronden in precair gebruik en de 



eigendom is geregeld door het precair gebruik. Bij de herziening werden de tarieven wat 
opgetrokken. Het is correct dat dergelijke gronden een grote meerwaarde geven voor de 
vergroening van Menen. Raadslid Mingels weet dat zijn tussenkomst toch van enig nut is en hij 
zal dit in de toekomst opvolgen.                     

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

De gemeenteraad stelt de tarieven voor precair gebruik vast: 

Oppervlakte Tarief vanaf 
1/1/2020 

Tot 200 m² 10,00 € 

201 m² - 1000 m² 20,00 € 

Vanaf 1001 m² 40,00 € 

De modelovereenkomst zoals bepaald in gemeenteraad van 1995 wordt hieraan aangepast. 

Deze tarieven worden 6-jaarlijks geïndexeerd.  

  

  

 

52. GR/2019/302 | Kerkbesturen: Centraal kerkbestuur: afsprakennota bij het 
meerjarenplan 2020-2025 en meerjarenplannen 2020-2025.  

Bevoegdheid orgaan 

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

Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 
2004, art. 43 

Juridische grond 

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

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

Feiten, context en argumentatie 

  

In het overleg met het centraal kerkbestuur van 25 november 2019 werd een afsprakennota voor 
de periode 2020-2025 besproken. (zie bijlage) 

De kerkbesturen hebben hun meerjarenplannen 2020-2025 opgemaakt overeenkomstig het 
decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

Het centraal kerkbestuur diende de meerjarenplannen van de kerkbesturen die onder zijn 
werking ressorteren gezamenlijk in op 30 september 2019. 

Het meerjarenplan is bindend in zoverre dat de gemeente enkel akte dient te nemen van het 
budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan en de afsprakennota gerespecteerd wordt. 

Het bisdom Brugge gaf als erkend representatief orgaan op 1 oktober 2019 gunstig advies op de 
meerjarenplannen van de kerkbesturen onder het centraal kerkbestuur Menen.  

De exploitatie-en investeringsbijdragen voor de stad Menen voortvloeiend uit deze 
meerjarenplannen worden in onderstaande tabellen samengevat:  

   



Gewone werkingstoelagen   

  2020 2021 2022 2023 2024 2025   

Sint-
Vedastus 50.000,00 60.476,00 60.881,00 61.281,00 61.586,00 61.986,00 356.210,00 

Sint-
Jozef 12.863,88 32.950,00 33.750,00 42.350,00 32.850,00 36.000,00 190.763,88 

Sint-Jan 
de 
Doper 

35.323,43 65.999,00 67.431,00 68.892,00 70.382,00 71.906,00 379.933,43 

Sint-
Bavo 112.963,58 106.222,00 89.897,00 85.542,00 86.489,00 86.436,00 567.549,58 

Sint-
Niklaas 40.001,82 43.073,00 43.355,00 44.071,00 44.419,00 44.705,00 259.624,82 

Maagd 
der 
Armen 

22.765,17 25.485,00 26.110,00 26.900,00 27.435,00 28.400,00 157.095,17 

  273.917,88 334.205,00 321.424,00 329.036,00 323.161,00 329.433,00 1.911.176,88 

   

Via de afsprakennota in bijlage verbinden de besturen van de eredienst zich ertoe dat de jaarlijkse 
exploitatietoelagen van al deze kerkbesturen samen voor de periode 2020-2025 maximaal 
€300.000 zullen bedragen. 

Investeringen   

  2020 2021 2022 2023 2024 2025   

Sint-
Vedastus 25.000,00           25.000,00 

Sint-Jozef   10.000,00         10.000,00 

Sint-Jan de 
Doper 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 

Sint-Bavo 11.000,00 18.000,00 13.000,00       42.000,00 

Sint-Niklaas   60.000,00         60.000,00 

Maagd der 
Armen             0,00 

  86.000,00 138.000,00 63.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 437.000,00 

  

Detail van de investeringen: 

1. Voor 2020 

o €25.000 voor Sint-Vedastus (dekenij: vensters en diverse herstellingen) 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak: architect) 

o €11.000 voor Sint-Bavo Lauwe (verbeteringswerken koepel) 

2. Voor 2021 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak) 

o €10.000 voor Sint-Jozef (uitzonderlijk onderhoud eventueel deel dak) 

o €18.000 voor Sint-Bavo (herstel Lauwbergkapel) 



o €60.000 voor Sint-Niklaas: (herschilderen binnenkant) 

3. Voor 2022 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak) 

o €13.000 voor Sint-Bavo (restauratie schilderijen) 

4. Voor 2023 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak) 

5. Voor 2024 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak) 

6. Voor 2025 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak) 

 De gemeenteraad dient de afsprakennota en de meerjarenplannen van deze kerkbesturen goed te 
keuren. De termijn verloopt op 8 januari 2020. 

Tussenkomsten 

De Voorzitter stelt voor om de beide agendapunten samen te behandelen. Raadslid Coppens 
verwijst naar de vorige meerjarenplanning die in onderling overleg werd voorbereid. Ook de 
investeringen werden bekeken en er was de technische vraag voor de Sint-Janskerk om ieder jaar 
50.000 euro te voorzien voor het dak en voor het herstel. Hij vraagt wanneer dit werk wordt 
voorzien, want dit wordt heel dringend. Ook vraagt hij hoever het zit met de 4 torentjes op de 
kerk van de Barakken en hij ziet daar geen budget tegenover staan.  Dit wordt ook 
dringend. Schepen Vanryckegem weet dat er elk jaar een bedrag wordt voorzien en zal dit bij 
het kerkbestuur opvragen.   

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de afsprakennota tussen de stad Menen en het centraal 
kerkbestuur goed. 

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen van kerkbesturen Sint-Vedastus Menen, 
Sint-Jan de Doper Menen, Sint-Jozef Menen, Sint-Bavo Lauwe, Sint-Niklaas Rekkem en Maagd der 
Armen Rekkem goed. 

 

53. GR/2019/306 | Kerkbesturen: Centraal kerkbestuur: budgetten 2020.  

Bevoegdheid orgaan 

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

Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 
2004, art. 48 

Juridische grond 

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

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

Feiten, context en argumentatie 

De kerkbesturen hebben hun meerjarenplannen 2020-2025 opgemaakt overeenkomstig het 
decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. De 
meerjarenplannen liggen voor ter goedkeuring. 

Het centraal kerkbestuur diende de budgetten van de kerkbesturen die onder zijn werking 
ressorteren gezamenlijk in op 26 november 2019. 



Het bisdom Brugge gaf als erkend representatief orgaan op 1 oktober 2019 gunstig advies op de 
budgetten van de kerkbesturen onder het centraal kerkbestuur Menen.  

De exploitatie-en investeringsbijdragen voor de stad Menen voortvloeiend uit deze budgetten 
kunnen in volgende tabel worden samengevat:  

  
Exploitatiebijdrage 
2020 volgens 
meerjarenplan 

Exploitatie-
bijdrage 
2020 

Investeringen 
2020 volgens 
meerjarenplan 

Investerings-
toelage 

Sint-Vedastus 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 

Sint-Jozef 12.863,88 12.863,88     

Sint-Jan de 
Doper 35.323,43 35.323,43 50.000,00 50.000,00 

Sint-Bavo 112.963,58 112.963,58 11.000,00 11.000,00 

Sint-Niklaas 40.001,82 40.001,82     

Maagd der 
Armen 22.765,17 22.765,17     

  273.917,88 273.917,88 86.000,00 86.000,00 

 
Detail van de investeringen voor 2020: 

o €25.000 voor Sint-Vedastus (dekenij: vensters en diverse herstellingen) 

o €50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak: architect) 

o €11.000 voor Sint-Bavo Lauwe (verbeteringswerken koepel) 

De totale exploitatiebijdrage voor alle kerkbesturen (273.917,88 euro) blijft onder de in de 
afsprakennota goedgekeurde maximale exploitatiebijdragen voor alle kerkbesturen van 300.000,00 
euro. 

Gezien de gemeentelijke bijdragen binnen de grenzen blijven van de in de meerjarenplannen 
opgenomen bedragen moet de gemeenteraad enkel akte nemen van de budgetten. De 
gemeenteraad moet akte nemen binnen de 50 dagen na het inkomen van de budgetten. Deze 
termijn verstrijkt op 15 januari 2020. 

Stemming 

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de budgetten van kerkbesturen Sint-Vedastus 
Menen, Sint-Jan de Doper Menen, Sint-Jozef Menen, Sint-Bavo Lauwe, Sint-Niklaas Rekkem en 
Maagd der Armen Rekkem. 

 

54. GR/2019/282 | Vaststelling Meerjarenplan 2020-2025.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art.40-41 

Juridische grond 

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) 

• Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van 
de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) 

• Omzendbrief KB/ABB 2019/4 



Feiten, context en argumentatie 

Het komt de Gemeenteraad toe haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. 

Het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen: 

• De strategische nota : de doelstellingen, actieplannen en acties werden geënt op het 
bestuursakkoord ‘Samen Menen Maken’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 mei 
2019. 

• De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema’s. De staat van het 
financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden 
voldoen. 

• De toelichting bestaat uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële 
risico’s. 

• Bijkomend werd toelichtende documentatie opgenomen als bijlage. 

Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 2 december 2019. 

Hierna geven we de kerncijfers van het meerjarenplan 2020-2025: 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatiesaldo 3.580.152 3.582.002 3.549.135 3.584.518 3.807.046 3.904.827 

Investeringssaldo -
12.922.879 -9.814.104 -8.658.204 -4.438.579 -2.118.483 818.798 

Financieringssaldo -7.966.339 3.082.477 5.124.126 853.063 -1.693.117 -4.724.071 

Budgettair resultaat van het 
boekjaar 

-
17.309.067 -3.149.625 15.057 -998 -4.554 -446 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar 20.801.945 3.492.878 343.253 358.311 357.313 352.759 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat 3.492.878 343.253 358.311 357.313 352.759 352.313 

Onbeschikbare gelden 313.024 331.299 349.574 349.574 349.574 349.574 

Beschikbaar budgettair 
resultaat 3.179.854 11.954 8.736 7.739 3.185 2.738 

              

Autofinancieringsmarge -683.808 -245.935 -592.153 -342.832 -6.485 35.342 

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge -30.917 492.176 243.371 -79.781 118.137 438.408 

Tussenkomsten 

Schepen Syssauw meldt dat het meerjarenplan 2020-2025 vertaald werd naar doelstellingen, 
actieplannen en acties. Voor het personeel werd dit niet doorgetrokken. De financiële nota werd 
voor het eerst opgemaakt voor de stad en het OCMW samen en biedt een helikopterperspectief. 
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is in 2025 
ook positief. Bij de geconsolideerde AFM is het resultaat ook positief en dit houdt rekening met 
eventuele bullet leningen die een soort correctie toepassen. Samenvattend kan er gesteld worden 
dat er 62 miljoen euro uitgaven zijn en 65 miljoen euro ontvangsten. Nieuw is ook dat er een 
functioneel en economisch overzicht van de uitgaven wordt gemaakt. Het functioneel overzicht is 
geënt op het organogram en er is ook een economisch overzicht waaronder bijvoorbeeld het 
personeel valt. Extra informatie kan gelezen worden op de pagina's 98 en 99 van het 
meerjarenplan. Van belang waren ook de extra financiële middelen van Vlaanderen voor de 
responsabiliseringsbijdrage en de middelen voor de open ruimte. Het vermelden waard is ook dat 
de pensioenbijdragen voor de contractuele ambtenaren worden opgetrokken van 1% naar 2% in 
2020 en 3 % in 2021. Ook zal er ook nog de invloed zijn van de verledding. De uitgaven omvatten 
62 miljoen euro, waarvan 35,9 miljoen euro voor personeel en dit voor ongeveer 700 



personeelsleden. Waar er de vorige jaren een 0% groei voorzien was, wordt er nu een groei van 
2 % meegerekend. De investeringen komen op een maximum van 68,7 miljoen euro en een 5,2 
miljoen euro voor het AGB. Een aantal cijfers zijn bekend. Zo wordt er 9,5 miljoen voorzien voor 
de revitalisering van de LAR, 9,3 miljoen euro voor stadskernvernieuwing, 6,3 miljoen euro voor 
riolen, 5,2 miljoen euro voor wegenwerken en 2,25 miljoen euro voor de Vaubansporthalle. 
Verder wordt er 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in de Sint-Franciscuskerk, 760.000 euro voor een 
stadsbos en 750.000 euro voor jeugdinfrastructuur. De schuldenlast komt uit op 63 miljoen euro, 
waarvan 45 miljoen euro voor het OCMW en 3 miljoen leningen zou de stad niet meer opnemen. 
De evolutie van de schuldenlast voor de stad blijft vrij stabiel. De schuld wordt verder verklaard 
binnen het luik van het meerjarenplan van het OCMW. Raadslid Maxy wenst vrij beperkt te 
reageren als fractieleidster van een 10-koppige fractie op basis van eigen ervaringen. Het is een 
algemeen gegeven dat er geen financiële buffer is en dat er wel financiële meevallers geweest zijn. 
Zelfs gedurende de vette jaren werd er geen financiële buffer aangelegd. Wat zal er gebeuren met 
tegenslagen als de hogere overheden subsidies zouden schrappen? Ze heeft ook vastgesteld dat 
bepaalde retributies verschoven zijn of zelfs aangepast. Ze ziet ook dat dit stadsbestuur in de 
zakken van de mensen zit met de verhoging van de prijzen van het speelplein en de vuilniszakken 
en het aanpassen van de steunprincipes. Met dit team wordt er gesproken over de armoedetoets 
en daar heeft ze nog niet veel van gezien. Omtrent de steunprincipes van het OCMW vraagt ze 
wat er gedaan zal worden bij de mensen van wie het water aan de lippen staat en die niet bij het 
OCMW gaan aankloppen. Ze ziet dat deze beleidsploeg investeert in stenen en mensen en dit kan 
ze toejuichen. Als ze hoort over de Grote Markt, de renovatie van CC De Steiger, de Vaubanzaal, 
de Barakken, dan kent ze deze dossiers en ze kan enkel hoera zeggen als deze worden uitgevoerd. 
Raadslid Coppens stelt dat het niemand zal verwonderen dat hij vanuit een helikoptervisie 
vooral zal inzoemen op de cijfers en niet zozeer op concrete projecten. Zijn tussenkomst zal 
meestal louter technisch zijn, maar niet louter politiek. Er zijn een paar politieke zaken. Hij 
verwijst naar sommigen die een ander standpunt innemen naargelang de stoel waarop ze zitten. Er 
moet ook rekening gehouden worden met de uitspraken op de andere stoel en voor hem komt 
het erop aan dat er wordt nagedacht over wat men zegt. Zes jaar aan een stuk heeft hij moeten 
horen waarom er eerst naar de pers wordt gegaan en daarna naar de gemeenteraad. Hij stelt vast 
dat vroeger de schepen van financiën op de regionale zender aan bod kwam en nu was de schepen 
van financiën in geen velden te bespeuren was. Vooral de schepenen die geld uitgeven, kwamen 
aan bod en de schepen die op de boetiek moet letten, kwam niet aan bod. Hij weet ook wel dat 
als er in team opgetreden moet worden, het niet eenvoudig is wie naar voren moet treden. Uit 
het diplomatische woordgebruik van de schepen van financiën waarnaar onrechtstreeks wordt 
verwezen, blijkt duidelijk dat er geen financiële ruimte is. Dit bevreemdt, maar dit siert ook de 
schepen van financiën. Als er geen financiële ruimte is, ziet hij dat er ondertussen wordt 
uitgegeven, maar er moet ook geteld worden. Heeft de schepen op de lokale radio niet gezegd 
dat de plannen te ambitieus zijn? Heel wat plannen zijn gestart onder de vorige legislatuur en heeft 
ieder goed voorstel niet vele vaders en moeders? Het is belangrijk dat wat er gesteld wordt, dit 
ook wordt toegelicht met voorbeelden dat men te ambitieus is en dit wordt best realistisch 
gebruikt. Het papier is gewillig en het gaat om intenties. Straks zal hij zien wat er gerealiseerd 
wordt. Als hij de kosten berekent, dan ziet hij dat heel de financiële ruimte opgesoupeerd wordt. 
De autofinancieringsmarge bedraagt 35.342 € en dan is de pot op. Iedereen die wil uitgeven en 
hoort dat er wordt gezegd dat er voor de volle 100% gerealiseerd zal worden, weet dat er nooit 
voor de volle 100% gerealiseerd wordt en daar staat een kostprijs tegenover. Hij zal moeten 
voortgaan op wat gerealiseerd wordt. Het is gemakkelijker als je dit kan doen voor je gezin. Wat 
zal ik als gezin uitgeven en wat zal er binnenkomen voor de komende 5 jaar. De inkomsten zijn 
vrij stabiel en een mogelijke wijziging van 800.000 €. Voor de uitgaven daarentegen rekent hij op 
wat hij gaat uitgeven in de komende 5 jaar. Dus al wat hij wil, zal hij ook uitgeven en op het einde 
komt men dan op nul. Hij vraagt zich af of je dan uitstekend bezig bent, en is dit dan ambitieus of 
realistisch? In deze 5 jaar zullen er ook onvoorziene uitgaven zijn en dan rijst de vraag hoe die te 
betalen, want het geld is op. Dan zullen er geplande uitgaven geschrapt moeten worden en dit 
gaat niet lukken. Meer gaan lenen gaat ook niet op, want de pot is op. Tenzij men misschien 
bullet-leningen gaat afsluiten, die dan in de volgende legislatuur betaald moeten worden. Vandaar 
de invoering van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, wat ook nog een beetje zou kunnen 
gaan. Men zit gewrongen op het financieel vlak en eerder niet op politiek vlak. De stad wil gaan 
uitpakken met meer investeringen en meer stenen en dit moet ten goede komen van de mensen. 
In het verleden werd er geopperd om niet teveel in stenen te investeren. Hij ziet dat in dit 
meerjarenplan er van meevallers genoten werd en de pot wordt volledig uitgelepeld. Via het 



gecumuleerd resultaat van 20 miljoen, is er extra 2,2 miljoen € Vlaamse middelen bijgekomen. Er 
is geen financiële buffer voorzien voor onvoorziene uitgaven en hij stelt de vraag hoe de stad 
verder comfortabel bestuurd kan worden. Raadslid Scherpereel vraagt hoe de handelsas, 
vermeld op de pagina's 60-61 eruit ziet. Bestaat die uit de Grote Markt en Lauweplaats en er 
wordt blijkbaar 3 maal 450.000 € voor uitgetrokken. Welke plannen zijn er reeds beschikbaar en 
kunnen die ergens worden ingekeken? Wordt er ook reeds rekening gehouden met het 
mobiliteitsplan. Ze merkt ook op dat er meer financiële middelen worden uitgetrokken voor 
Lauwe Plaats. Ze wenst te weten hoe dit in mekaar zit. Raadslid Bogaert  zit met vragen rond 
welzijn. Ze merkt dat er weinig middelen voorzien zijn voor het straathoekwerk en voor 
samenlevingsopbouw. In januari 2020 stopt de persoon van samenlevingsopbouw in de Barakken 
en die hebben prachtig werk geleverd. Ze wenst te vernemen of samenlevingsopbouw nog wordt 
gestimuleerd in Menen? Ze stelt ook vast dat de subsidies voor organisaties, bezig met 
kansarmoede, verdwenen zijn. Deze subsidie van amper 500 euro voor onder andere 
Welzijnsschakels dateert nog uit haar periode en ze kan deze subsidie nergens terugvinden. Inzake 
activering wordt er ingezet dat er zoveel mogelijk mensen geactiveerd worden via sociale 
economie en het maatwerkbedrijf. Waarom werd deze subsidie geschrapt of is dit een 
vergetelheid? Raadslid Soens heeft enkele gemeenteraden geleden tussengekomen over de 
SDG's en zou graag meer de SDG's zien opduiken in het meerjarenplan. Er zijn wel enkele 
maatregelen opgenomen voor de vergroening. Op de pagina 58 ziet hij een klein bedrag voor het 
duurzaam consumeren. Raadslid Ugille ziet dat de bebossing aan de Geluwebeek niet snel 
gerealiseerd zal worden. Deze gronden zijn niet in het bezit van de stad en er moet nog een 
bestemmingswijziging gerealiseerd worden en er zal een meerwaarde moeten betaald worden, 
want de gronden zijn nu eigendom van het OCMW van Wervik. Er is ook nog een landbouwer 
actief. Naast het voorzien van serieuze bedragen zal er daar nog enige tijd over gaan. Hij heeft 
ook vernomen dat er voor 1 ha. industriegrond er 1 ha. bos gerealiseerd zou worden. De 
Vlaamse Waterweg heeft nog gronden in zijn bezit tussen de Leie, het Diefhondbos en de 
Expressweg. In samenwerking met Natuur en Bos, Natuurpunt en de werkgroep Diefhondbos 
zouden deze gronden bebost kunnen worden en dit kan op korte termijn gerealiseerd worden. 
Op deze gronden kan op korte termijn een bos gerealiseerd worden. Raadslid Roussel wenst te 
vernemen hoe de 13.500 € voor dierenwelzijn besteed zal worden. Is er een locatie en is er een 
werking? Ze had ook wat uitleg gekregen over de stedelijke voederpas. Raadslid 
Vandamme merkt op dat er niets in staat over de nieuwe gebouwen van de Technische Dienst. 
Wat zal er gebeuren met de RITO-site? De Burgemeester wenst vooreerst te antwoorden op 
de opmerkingen van raadslid Coppens. Het moet altijd de ambitie zijn om te gaan voor de volle 
100 % realisatiegraad en het zou erg zijn moesten we die ambitie niet hebben, zoniet moet dit niet 
worden uitgesproken. Hoe het komt dat de schepen van financiën niet op de lokale televisie 
kwam, heeft te maken met de investeringen en vanuit iedere fractie werd 1 schepen gevraagd. Het 
zou van weinig ambitie getuigen als we niet voor de volle 100 % zouden gaan. Schepen 
Declercq deelt mee dat er met samenlevingsopbouw wordt samengezeten en op een individuele 
situatie wordt niet ingegaan. Het is toevallig dat de medewerker aan een nieuwe uitdaging toe is. 
De samenwerking wordt gecontiuneeerd en het welzijnsbeleid wordt verder uitgewerkt. De stad 
investeert wel degelijk veel in mensen, zoals via de medewerkers en via de convenanten met het 
CAW en Uit de Marge en dit voor de komende 6 jaar en dit op een duurzame, structurele en een 
outreachende manier. De subsidie van 500 € voor welzijn, komt niet meer voor onder de vorm 
van een subsidie van de stad en dit is geen nominatieve subsidie van de stad. Omtrent het 
wegvallen van de subsidie van 2400 € voor het Veer, wat een gezond en rendabel bedrijf met 500 
werknemers is, die zitten niet te wachten op een cadeau, sponsoring of subsidie van 2400 €. De 
stad werkt samen met hen voor arbeidszorg en dit is veel waardevoller in plaats van een check 
van 2400 € eenmaal per jaar. Wat betreft de opmerking van raadslid Maxy over het investeren in 
mensen, klopt het dat de stad investeert in medewerkers ook in de vele diensten waar het water 
aan de lippen staat. De stad werkt met duurzame contracten en er is nu een tweede 
pensioenpijler voor contractuele ambtenaren. Er wordt een nieuwe rechtspositieregeling voorzien 
met een effectief en degelijk personeelsbeleid samen met de medewerkers en de stad is daar goed 
mee bezig. Als de steunprincipes worden aangepast, betekent dit een versterking van deze 
diensten en voor de armoedebestrijding wordt er extra geïnvesteerd. Dit wordt niet lineair 
aangepast, maar het wordt maatwerk en er wordt meer gegeven aan mensen die minder hebben. 
Voor de steunprincipes wordt er vertrokken van een referentiebudget voor een menswaardig 
inkomen. Schepen Roose antwoordt dat er voor de handelsas nog geen concrete plannen zijn. 
Nu is de fase van de opstart van de studie bezig. Er zal rekening gehouden worden met de 



mobiliteit en de participatie. Dit meerjarenplan loopt over 5 jaar en dit wordt financieel al 
meegenomen. Hij meldt als antwoord op de vraag van raadslid Vandamme dat er geen nieuwbouw 
komt voor de technische dienst op een nieuwe locatie. Voor de technische dienst wordt er wel 
functioneel geïnvesteerd aan de bestaande gebouwen. De gronden aan de Geluwebeek zijn niet in 
bezit van de stad. Er zijn wel gesprekken om het principe van 1 ha bos voor 1 ha. industriegrond 
te realiseren. Hij heeft heel wat sites voor ogen om te bebossen en er zullen ook nog 
opportuniteiten komen en het voorstel van het raadslid kan een piste zijn.  Als het gaat over 
duurzaam consumeren, dan gaat het om meer dan 1 lijntje in het meerjarenplan. Die 1000 € was 
gekoppeld aan de verledding en dit was een subsidie als iemand een straatverlichting wegneemt. 
De kostprijs voor de heraanleg van Lauwe Plaats wordt hoger geraamd omdat daar de riolen 
vernieuwd moeten worden in de komende jaren. De Burgemeester vult aan dat het hier gaat 
om de maximale factuur met de riolen voor Lauwe Plaats. Schepen Breye stelt dat de budgetten 
project per project worden bekeken. Ook de Rijselstraat wordt aangepakt met aandacht voor de 
vergroening en de aanpak van de uitstraling en de sfeer in de handelsas. Voor het dierenasiel is er 
jaarlijks een werkingstoelage. De milieuambtenaar is bezig met het uitwerken van de voederpas en 
in samenwerking met het nieuwe dierenasiel en met Dierengeluk en Katimoe wordt de uitrol 
voorzien van de voederpas. Ook werden er 2 zwerfpoezenhuisjes geplaatst. Schepen Syssauw 
reageert op het niet aanwezig zijn van een financiële buffer. Het gaat voor de stad om grote 
geplande investeringen die belangrijk zijn en die al jaren in voorbereiding zijn. Dit geldt zeker voor 
de Leiewerken en veel hangt met elkaar samen. Deze investeringen hebben te maken met de 
uitstraling van de stad en het is vijf voor twaalf. Hier wordt de kans geboden om Menen terug de 
uitstraling te geven. De stad Menen wordt terug de waarde gegeven die ze waard is. Aan de 
Leiewerken wordt de hoogste kwaliteitswaarde gegeven. Ze verwijst naar de werken aan AZ 
Delta, waar in eerste instantie de inkom werd heraangelegd. Deze werken werden dan ook in een 
ruimer kader aangepakt met een heraanleg van de Oude Leielaan tot aan de Waalvest. Ook de 
Rijselstraat wordt heraangelegd. We kunnen inderdaad een aantal werken minimaal uitvoeren, 
maar de grote projecten zullen het verschil maken en hiervoor worden de nodige middelen 
ingezet en hebben we alle financiële middelen uitgeput. Dit zijn we niet alleen aan onszelf, aan 
Menen en aan de toekomstige generaties verplicht. Jaarlijks zal minstens eenmaal het 
meerjarenplan aangepast worden en de stad zal heel hard de vinger aan de pols voelen. Uit de 
werkingsmiddelen is al veel lucht gehaald. We hadden ook nog 1 keer met de kaasschaaf over de 
uitgaven kunnen gaan en dan zouden we een opgepoetste autofinancieringsmarge hebben en een 
opgepoetst blazoen. Nu hebben we ervoor gezorgd dat de diensten kunnen blijven voortwerken 
op hun elan. De autofinancieringsmarge moet minstens nul zijn. Moesten er tegenvallers zijn, dan 
zal dit worden opgevangen door de vinger aan de pols te houden. Het is echter nodig voor onze 
stad om die belangrijke projecten te realiseren. In 2018 had de stad een realisatiegraad van 18 %, 
wat verwaarloosbaar is. De stad Menen staat ook op de kaart van het erfgoed en er is ook een 
studie rond het vrijkomen van de vestingen en de restauratie ervan. Er zijn beperktere dingen die 
gerealiseerd kunnen worden met een budget van 0,5 miljoen euro voor de vestingen en ook de 
grote infrastructuurprojecten worden aangepakt. Als de zaken rond het erfgoed niet aangepakt 
worden, dan doet de stad maar half werk. De Voorzitter stelt voor om naar de volgende fractie 
over te gaan. Raadslid Mingels kan eindelijk zijn standpunt geven over het meerjarenplan. Hij 
merkt op dat het nu 23.17 uur is en dat er 63 dossiers op de gemeenteraad geagendeerd staan en 
dit komt niet ten goede aan de taak van het schepencollege en de gemeenteraad. Hij zal ook niet 
in herhaling vallen, wat een gekend pedagogisch principe is. Tussen 2020-2025 wordt er voorzien 
om 74 miljoen € te investeren in gebouwen en zoals de burgemeester stelt is de volle 100 % van 
74 miljoen dus ook 74 miljoen. Uit een studie van professor Derynck blijkt dat de Vlaamse 
gemeenten veel minder doen dan ze beloven. Menen heeft in 2018 1,87 miljoen € uitgevoerd van 
de 10,95 miljoen € geraamde budgetten, wat neerkomt op 17,14 %. Het is hem opgevallen dat het 
in deze periode  persartikels regent in de regio over de meerjarenplannen. De pers is dus 
blijkbaar de bevoorrechte partner en het is aan de gemeenteraad om zijn plaats te kennen, wat 
ook het organogram moge uitschijnen. Dit is de klassieke truuk van de appels en de peren. In het 
meerjarenplan wordt de situatie van de stad en het OCMW samen gelegd. Als hij beiden bekijkt, 
dan is er heel erg veel geïnvesteerd door het OCMW in Andante en Ceres. Niet zo lang geleden 
werd de stad financieel en politiek gegijzeld door het OCMW. Verschillende hoofdrolspelers zijn 
van het toneel verdwenen en er zijn door de stad verschillende aansluitingen gemist omdat Menen 
toen een hell-hole was. Los van de Leiewerken is de financiële situatie niet goed en is de nood aan 
investeringen groot en de stad Menen komt achter in vergelijking met andere gemeenten. Inzake 
het fietsbeleid is het pover gesteld en hij is niet een fietser die enkel maar op zondag rijdt. Hij 



doet elke verplaatsing van minder dan 20 km met de fiets. Het is niet moeilijk om te zien wanneer 
een fietspad zich op het grondgebied van Menen situeert. Hij ken in Menen elk fietspad en er is 
een gebrek aan fietspaden en ook de toestand van de fietspaden is niet goed. Als voorbeeld 
verwijst hij naar de Preshoekwegel die dagelijks door tientallen scholieren wordt gebruikt om 
bijvoorbeeld naar Don Bosco of naar het Hoge in Kortrijk te rijden. Men moet al een zeer 
ervaren mountainbikerijder zijn. Dit is slechts een voorbeeld van een verbinding die op een 
fietspad wacht. Een van deze vragen luidt of deze coalitie bereid is om een inhaalbeweging te 
doen. Hij hoopt dat zijn ervaring met het vorige meerjarenplan niet zal lijken op  1 van de 100 
doelstellingen waar ook een betere fietsinfrastructuur voorzien was. Toen werden meer dan 95 
doelstellingen bereikt, wat dan niet eens gelogen was gezien de formulering van de doelstellingen. 
Hij vraagt zich af of dit meerjarenplan het beter zal doen. Wordt in het mobiliteitsnetwerk ook 
rekening gehouden met het STOP-principe en met een plan van aanpak of is er een evenwicht 
hierin? De cijfers zorgen niet voor een beter inzicht. De combinatie van mooie woorden vertelt 
dit hem niet. De cijfers over de burgerbudgetten doen hem terugdenken aan de 
verkiezingsdebatten en kwamen sterk naar voren. Groen had op het debat van de jeugdraad 
voorgesteld om een bedrag van 1 € per inwoner te voorzien voor de burgerbudgetten ofwel 
33.000 €. Dit werd toen weggelachen door 2 schepenen, 1 van NV-A en 1 van Open VLD met de 
opmerking 'wat kan je doen met 33.000 €'. Nu wordt er 25.000 € per jaar voorzien en 40.000 € 
zal niet besteed worden. Hij zou kunnen stellen dat die 25.000 euro de schuld zijn van de 
socialisten maar hij gaat zal dit hier niet zeggen. Hij mist een plan om dit te realiseren op het 
terrein. Wat is een wijk. Komt er een reglement of een test of komt er direct de full option? 
Groen heeft ook een plan rond de jeugdhuizen. Pas als men meer zal inzetten op professionele 
omkadering, zal men meer middelen naar Menen kunnen halen. De hogere overheid zal niet 
ondersteunen als er geen professionele ondersteuning is. Nu wordt er 15.000 € voorzien en in 
het verleden werd de boot gemist omdat er onvoldoende kennis was binnen de toenmalige 
bestuursploeg. Nu is er kennis aanwezig en het gevaar bestaat dat we met deze cijfers in de 
toekomst terug de boot zullen missen. Het woord 'duurzaam' komt tweemaal voor in het 
meerjarenplan en het gaat over het stimuleren van het duurzaam consumeren. Hij heeft ook nog 
de tijd gekend van de duurzaamheidsambtenaar, maar die ligt ver achter ons. Met betrekking tot 
erfgoed is er geen spoor terug te vinden van het provinciaal mausoleum en hij werd hiervoor 
reeds uitgenodigd om een advies te geven. Het is nog 6 maand tot de volgende bedevaart en hij 
hoopt dat er middelen zullen zijn voor de viering op vaderdag. Met betrekking tot de werken aan 
het Belfort, stelt hij vast dat de subsidie dateert van 2017. Hij vraagt zich af waarom dit dossier 
nog niet eerder goedgekeurd werd. Als het gaat om een stadsbos, dan was er vroeger reeds het 
idee van de jeugdraad rond de site Tyber. Hij ziet wel dat het geld klaarligt naar aanleiding van de 
realisatie van LAR-Zuid. Hij ziet ook dat er 34.000 euro voorzien is voor bomen, maar over 
hoeveel bomen gaat het nu? Niet alleen de groenen zijn blij, maar ook de honden zijn blij met de 
hondenloopweide die ook onder de actie van aanplant van bomen  voorzien wordt. Voor de 
minibossen ziet hij nog wel plaatsen en voor de uitrol van een bijenplan wordt 1.000 € voorzien. 
Deze acties doen hem glimlachen. Hij merkt ook dat de realisatie van Menen-West er komt, 
alsook de verkoop van de site van de Zuidstraat en dit wordt even door de vingers gezien. Hij 
ziet ook niet de meerwaarde van 3 kabinetsmedewerkers die aan dienstbetoon doen. Menen 
beschikt over meer politiek personeel dan de Vlaamse regering voorschrijft en hij vraagt zich af of 
dit de dienstverlening ten goede komt. Om de aandacht te houden is dosering belangrijk en hij zal 
hierbij stoppen. Tot slot ziet hij ook dat er geen financiële middelen voor de wijkbezoeken van de 
schepenen voorzien zijn. Gezien het feit dat er geen financiële buffer is, mag dit als een meevaller 
gezien worden. Hij is dan ook dankbaar voor zoveel  welwillendheid van deze meerderheid. De 
Burgemeester maakt duidelijk dat de stad wist van de situatie van het jeugdhuizenplan. Men 
moet inderdaad voldoen aan bepaalde voorwaarden om hieronder te vallen en we wisten dat de 
stad niet voldeed aan die voorwaarden en daarom was de situatie niet rijp om hierop in te gaan. 
De verdere uitbouw van het jeugdhuis 't Kordon is nog in uitbouw. Daarom is het van belang om 
eerst een goede werking op te starten. Een jeugdhuis mag geen pure café zijn. Het was duidelijk 
dat de stad nog niet in 2019 aan deze voorwaarden voldeed. Daarom moet de werking nog meer 
verankerd worden zodat het dossier tegen 2023 klaargestoomd kan worden. In overleg met de 
actoren zal de stad hiervoor zijn best doen. Er is 15.000 € voorzien om in overleg een signaal te 
geven als waarborg ten opzichte van eigenaars om een gebouw te huren conform de 
isolatienormen. Schepen Roose wenst op de diverse bemerkingen te antwoorden. Inzake 
mobiliteit en de verkeersveiligheid is er de komende jaren heel wat werk en heel wat uitdagingen, 
zoals bijvoorbeeld de Processiestraat die ook ten goede komt aan de fietsers. In mobiliteit zullen 



we steeds participatie en het STOP-principe hanteren. Dit zijn geen holle woorden en er wordt 
speciaal geïnvesteerd in het fietsroutenetwerk. Inzake participatie wordt er met burgerbudgetten 
gewerkt en nog in andere projecten komt participatie tot uiting. Zo is er 10.000 € voorzien voor 
het Cultuurforum en dit is niet de schuld van de sossen, maar van het Team 8930. Rond de 
bossen, is er wel reeds iets gerealiseerd. De stad heeft een subsidie toegezegd gekregen voor het 
eerste wonderwoudje. Er zijn nog heel wat uitdagingen aan te gaan om te komen tot 1 boom per 
inwoner. Inzake het duurzaam consumeren, wordt er ingezet op acties naar het personeel toe. Er 
zal nog heel wat meer gerealiseerd worden. Een stuk van de personeelskost ziet hierin niet vervat. 
Het restafvalcijfer moet naar beneden en we zullen hiervoor met de omliggende gemeenten 
participeren. Schepen Vanryckegem vestigt de aandacht op het erfgoed dat Menen als 
historische stad bezit. Er worden investeringen voorzien voor de vestingen aan de Leie, de Sint-
Franciscuskerk, het Belfort en het Schippershof. Ook wordt de restauratie van de molen 
voorzien, naast de investeringen die de kerkfabrieken zullen doen. Er worden ook nog specifieke 
acties voorzien in exploitatie waarbij het erfgoed een troef is. Hierbij wordt gedacht aan acties 
binnen city marketing, de kwaliteitskamer met erfgoedparels, partnerschap met andere steden, 
bijvoorbeeld met andere vestingsteden. De stad zal een erfgoedmedewerker gaan ontplooien, 
zodat iedere inwoner ziet welke waardevolle stad Menen is. Schepen Breye meldt dat het 
ondernemen wordt gestimuleerd, onder andere ook met groene energie. Er zal ook een 
duurzaamheidsclausule worden gepromoot, waarbij als voordeel het uitgespaard transport geldt. 
Ook zal het gebruik van wegwerpmateriaal vermeden worden met de verdere inzet van de faire 
deeleconomie. Het Mausoleum zal in ere hersteld worden met de realisatie van een 
parkbegraafplaats. Schepen Ponnet meldt dat het dossier van de burgerbudgetten in 
voorbereiding is en dit dossier zal op de gemeenteraad komen als er in dit dossier voortgang is. 
Schepen Declercq heeft met de collega's van gedachten gewisseld en dit is een signaal dat toont 
hoe de polarisatie werkt. Dit kan getoond worden in overleg met de secundaire scholen en dit in 
overleg met de jongeren. Schepen Vandenbulcke verduidelijkt dat de aanpak van gebouwen 
niet enkel gaat over de Vaubanzaal maar ook over de Steiger. Eerst zal het dak van CC De Steiger 
worden aangepakt om daarna zonnepanelen op te leggen. We gaan niet zomaar gebouwen gaan 
oplappen en er wordt ook werk gemaakt van de hoeve Haute Cense. Het klopt dat er al heel wat 
geïnvesteerd werd in OCMW- Zorg en dit zou goed moeten zijn voor al onze inwoners. De stad 
geeft het goede voorbeeld. Raadslid Mingels wil aangeven dat dit hier ingewikkeld aan het 
komen is. Raadslid Vandendriessche wenst te weten hoever het project van de fietsstraten in 
Menen staat. Als men in Menen met de auto rijdt, ziet men de fietsers met twee of met drie naast 
elkaar rijden. Schepen Roose antwoordt dat fietsstraten in het mobiliteitsplan nieuw zijn en het 
zal moeten onderzocht worden hoe deze straten zich in Menen kunnen passen. Raadslid 
Vandecasteele is tevreden dat Menen nog nooit zo fors heeft geïnvesteerd als nu. Dit 
meerjarenplan is ambitieus en Menen heeft hier recht op. Inzake participatie zijn reeds heel wat 
voorbeelden gerealiseerd, zoals de Wahisstraat, de superadviesraad naar aanleiding van het 
meerjarenplan, de verkeersveiligheid met de fietsstraat, het mobiliteitsplan, een nettere stad met 
de aankoop van meer machines (veegmachine), bestrijding van de armoede door een brugfiguur 
en het voorzien van extra tewerkstellingen en opleidingen voor mensen die zo versterkt worden. 
Wat betreft investeringen ziet hij de Vaubansportzaal, de bouwplannen voor de jeugd en het 
jeugdhuizenplan met de uitbouw van 't Kordon. Raadslid Mkrtchyan ziet in dit meerjarenplan 
dat Menen cultuur ademt met de bouw van het OC Lauwe en een verhoogde dotatie aan CC De 
Steiger. Ook wordt extra budget uitgetrokken voor het Cultuurforum en is er meer cultuur met 
de Sint-Franciscuskerk. Menen wordt ook aantrekkelijker met een kwalitatieve en warme 
huisvesting met de oprichting van een woonloket met aandacht voor de vernieuwing van het 
woonpatrimonium en energiebesparende maatregelen. Ook het eigen stadspatrimonium zal 
energievriendelijker worden. In de zorg wordt de dienstverlening steeds meer laagdrempelig. Ook 
het ondernemingsklimaat wordt meer en meer laagdrempelig. De revitalisering van 
industrieterreinen en de Leiewerken zijn projecten die in het oog springen. Het stadsverhaal van 
Menen zet meer en meer in op een gezellige sfeer die ook toeristisch Menen ten goede komt. De 
NV-A is klaar voor dit meerjarenplan en wenst het Team 8930 proficiat. Raadslid Roose wenst 
niet teveel in herhaling te vallen. Hij vestigt de aandacht op de veiligheid met een sanctionerend 
ambtenaar, een veiligheidscoördinator en de camera's. Samen met alle partners wordt er gewerkt 
aan preventie, wat altijd de repressie moet voorafgaan. Er wordt ook ingezet op stadsvernieuwing 
en hij wenst de raad de evidente voorbeelden te besparen. Het is belangrijk dat die projecten er 
zijn en de stad heeft veel dergelijke projecten nodig. Die projecten zullen iedereen ten goede 
komen en zullen Menen de aantrekking geven die het verdient. Er wordt voor de jeugd ook extra 



budget voorzien met een slimme spaarpot om bouwprojecten te ondersteunen. Er werden reeds 
twee projecten ondersteund en voor deze projecten werd een bouwgroep opgericht. Bij deze 
wenst hij het Team 8930 te bedanken voor zijn positieve bijdrage. Raadslid Bogaert komt terug 
op het duurzame in de convenanten en dit is positief. Ze ziet ook dat het personeel van het 
OCMW teveel werk heeft en er daarom aanwervingen gebeuren op niveau van de tewerkstelling 
en hulpverlening. Ze wenst terug te komen op een organisatie die reeds 30 jaar werkt en dit op 
een duurzame manier doet en dit op het niveau van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen nooit 
vervangen worden door personeel en omgekeerd. Alles gaat nu blijkbaar op in de pot van het 
welzijn. Ieder jaar werd er 500 € toegekend en ze vraagt zich af waar die nu naartoe is. Schepen 
Declercq  betwist dat medewerkers geen vrijwilligers kunnen vervangen. Welzijnsschakels 
worden op een andere manier ondersteund door een medewerker die maandelijks naar de 
vergaderingen gaat. Op die vergaderingen wordt gesteld waar men zich moet wenden en daar 
spreken die mensen met elkaar, ook als er een vraag zou gesteld worden over een subsidie. Als 
we hier iedere 500 € moeten gaan bespreken, dan zullen we hier zitten tot na 3.00 uur. Raadslid 
Ugille  vindt zijn suggestie om bos te maken tussen de Expressweg en het Diefhondbos 
waardevol. Hij wenst echter terug te komen op het bos aan de Geluwebeek. Als dit op korte of 
op lange termijn wordt gerealiseerd, dan is het zo dat de landbouwer geen opvolger heeft. Hij 
vindt dat landbouw ook bij de natuur hoort. Schepen Roose meldt dat er op korte termijn niets 
verandert. Dit zal met de eigenaars worden besproken en de doelstelling is om dit bos in deze 
legislatuur te realiseren. Het wordt een en-en-verhaal in deze legislatuur. Raadslid Coppens 
wenst te reageren op wat de burgemeester en de schepenen hier vermeld hebben en meer 
specifiek over wat de schepen gezegd heeft over de realisatiegraad. Het is eigen aan de politiek 
dat er heel lange lijsten worden opgemaakt om daarna te kunnen zien wat er uitgevoerd werd. 
Eigenlijk heeft de politiek daar weinig schuld aan. Hij vraagt hoe het komt dat dit cijfer zo laag ligt. 
Als schepen van financiën wordt er uitgegaan van het beschikbaar budget wat toelaat om dit uit te 
voeren. Dit heeft echter vooral ook met procedures te maken en sommige politici denken dat 
alles snel realiseerbaar is. Technisch lukt het soms ook niet om iets te realiseren. De positieve 
beslissing rond het Belfort heeft toch ook nog even op zich laten wachten. Het is zaak om 
hiermee te leren leven. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat er heel zaken in het 
meerjarenplan staan die goed zijn voor Menen en waar Menen nood aan heeft. Deze projecten 
moeten echter ook betaald worden. Er moet vermeden worden dat het meerjarenplan geen 
politiek pamflet wordt. Hij hoopt dat er toch iemand is die rekent. Er zijn misschien ook nog 
projecten die niet gaan lukken, maar dit is dan moeilijk om dit toe te geven. Als al die projecten 
uitgevoerd worden, dan zal men er niet geraken. Het is ook zo dat een aantal projecten moeilijk 
te begroten zijn. Ook zullen meer projecten iets meer kosten dan wat begroot werd. Hier 
worden heel wat wensen geuit die ook betaald zullen moeten worden. Na deze legislatuur zal er 
ook nog geïnvesteerd moeten worden en daarom moet de financiële stroom onder controle 
gehouden worden. Hij vraagt zich of het correct is dat de verkoop van de Zuidstraat voor 2025 
voorzien is. Hij is nog niet hiermee rond en hij vraagt dan of het stadsbestuur nog 4 jaar zal 
wachten. Schepen Vandenbulcke meldt dat er in de Barakken nog heel wat andere zaken te 
doen zijn en de Zuidstraat zal pas aan de orde zijn als de hoeve Haute Cense afgewerkt is. De 
Burgemeester vult aan dat bij het begin van de legislatuur de doelstellingen samen worden 
gebracht. Deze zullen ieder jaar worden herbekeken in functie van de financiële middelen. Nu 
heeft deze legislatuur het lef gehad om dit in 1 maal te doen en daarom hebben we ook de 
ambitie om voor de volle 100% te gaan. Men zou toch moeten beter weten als men weet dat de 
schepen van financiën een boerendochter is terwijl de vroegere schepen van financiën iedere euro 
2 of 3 maal omdraaide. Raadslid Vandendriessche heeft van raadslid Mkrtchyan gehoord dat 
Menen een mooie stad is en hij is daar deels mee akkoord omdat hij ziet dat er in de Rijselstraat 
een groot gat gevallen is. Ook vraagt hij of er geld voorzien is voor voetpaden in de Nieuwe 
Tuinwijk en in Menen-Centrum. Schepen Roose meldt dat er een oplijsting bestaat van de 
kwaliteit van de voetpaden en hiervoor zijn extra budgetten voorzien. Raadslid Mingels heeft 
hier communicatie op verschillende niveaus zien ontstaan en wenst te reageren op het antwoord 
van de burgemeester. Als de nodige budgetten voorzien worden voor de jeugd, kan hij meegaan in 
het verhaal, maar als er dan geen geld meer is om iets anders te realiseren, dan kan de stad alleen 
nog dat cafeetje organiseren. Een andere aanpak van investeren zou kunnen zijn om alleen dat te 
investeren dat betaalbaar en realiseerbaar is. Toch stelt hij voor om een andere kijk op de 
realisaties te hebben, want anders is het weggesmeten geld om het op die manier te doen. Hij 
vindt dat schepen Roose zeer handig de vraag rond de burgerbudgetten ontweken heeft. Als hij 
het antwoord van schepen Ponnet beluistert, dan is hij in blijde verwachting, terwijl de 



burgerbudgetten in feite zeer beperkt zijn. Hij is zeker niet de enige die dit in oktober 2018 
beluisterd heeft van de vertegenwoordigers van NV-A en Open VLD. De voorziene bedragen 
liggen lager dan wat Groen voorgesteld had. Hij weet ook wel dat die 25.000 € niet de 
stadsfinanciën in de problemen zullen brengen. Hij kan enkel hopen dat de burgerbudgetten een 
eerlijke kans zullen krijgen en gerealiseerd zullen worden. Verder heeft hij nog niet gekeken naar 
de budgetten buiten de stad. Binnen MIROM zouden de evenementen verduurzaamd worden met 
de inzet van afvaleilandjes. Hoe wordt dit in de praktijk georganiseerd rekening houdende met de 
herbruikbare bekers bij evenementen. Het is logisch dat MIROM dit opneemt want de uitrol vergt 
enige oefening en gaat dit niet de zaak bemoeilijken. Vlak voor de  nieuwjaarsrecepties zou daar 
toch al een antwoord moeten op gegeven worden. Met de schepen van erfgoed is hij trots op 
onze stad en er zijn dingen in onze stad die de mensen niet zien. Er is 1 aspect gekoppeld aan de 
Leiewerken en dit zijn de historische muren. Worden deze van de eigenaars gekocht zodat er een 
zicht wordt gecreëerd? Hij vraagt zich af hoelang deze zullen zichtbaar blijven. Uit de plannen 
tijdens het infomoment bleek niet zeker hoelang ze zichtbaar gingen blijven. Elke vierkante meter 
die geld kost, kan soms geld opbrengen, maar ook niet altijd. Als stad moet men de juiste keuzen 
maken en de burgers-eigenaars werden op de infomomenten uitgenodigd waarbij hij op dezelfde 
golflengte zit als het Team 8930. Hij heeft hier iets interessants gehoord en hij wenst niet in te 
gaan op de verkoop van de Zuidstraat. Hij merkt wel op dat een koppeling tussen de hoeve Haute 
Cense met de Zuidstraat in de feiten niet kan. De Haute Cense kan de open ruimte van de 
Zuidstraat niet compenseren. Misschien is er een mogelijkheid door de sloop van het oud 
politiekantoor, wat een interessante plaats is. Misschien dat er met de basisschool aan tafel 
gezeten kan worden om aan beide zijden een mooi project te maken. Als we er niet iets groter 
van kunnen maken, dan  heeft het geen zin gehad en dan kan de Zuidstraat niet vervangen 
worden. We vrezen dat de site van het oude politiekantoor snel ingenomen zal worden door 
andere zaken. Zo heeft hij hier een repliek kunnen geven aan iedereen en hij vraagt aan schepen 
Breye om een datum te prikken voor een vergadering over het Mausoleum. Schepen 
Vandenbulcke antwoordt dat de hoeve Haute Cense maar 1 van de projecten in de Barakken is. 
Er is ook nog het Barakkenpark, het politiekantoor, de haalbaarheidsstudie van de kerk en ook de 
piste met de school bestaat en die circuleert ook in de wandelgangen. Op het einde van het 
verhaal moet de Barakkenaar er ook beter van worden en een minstens even goede accomodatie 
in de plaats krijgen. Schepen Vanryckegem vindt dat ze met raadslid Mingels een partner heeft 
als het gaat om erfgoed. Het aspect van de vestingen werd aan de Vlaamse Waterweg 
meegegeven en Onroerend Erfgoed zit daar met de loep op. Ook Jordi Farrando heeft hier zijn 
inbreng gedaan. Het beheersplan vestingen maakt dat Menen erkend werd als ZEN-erfgoed. Ook 
de vestingen aan Park ter Walle zullen worden verlicht en ook een kazemat bij Park ter Walle 
wordt aangepakt. Er zal geprobeerd worden om een maximaal zicht op de vestingen te 
vrijwaren.                                                 

Stemming 

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 13 stemmen tegen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice 
Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot), 1 
onthouding (Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast. 

Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025. 

Artikel 3: De gemeenteraad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.  

 

55. GR/2019/286 | Algemene vergadering CC De Steiger vzw.  

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 246 gemeentedecreet 

Juridische grond 



Artikel 246 gemeentedecreet 

Feiten, context en argumentatie 

Dagorde algemene vergadering vzw CC De Steiger 

Op donderdag 16 januari 2020 om 19u30 is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger 
met volgende dagorde.  

• Vorig verslag goedkeuren. (zie bijlage) 

• Terugblik en vooruitblik activiteiten CC. 

• Goedkeuring begroting 2020. (zie bijlage) 

• Opfrissingswerken CC. 

• Varia 

Tussenkomsten 

Schepen Vanryckegem deelt mee dat de algemene vergadering de begroting 2020 zal 
goedkeuren met een stijging van de toelage tot 1.150.000 € met inbegrip van de toelage aan Salto. 
Voor de investeringen worden de budgetten naar de Steiger overgeheveld. Er is ook nood om de 
voorgevel te veranderen en tot op heden is daar nog niks mee gedaan. Salto is dus opgenomen in 
de verhoogde toelage en ook de reserves zijn uitgeput. Voor projecten zoals 't Gebroed en 
Menen Muurt moest er telkens worden aangeklopt bij de stad en op dit huidig moment is men 
reeds bezig met de programmatie voor het volgend seizoen en in de details kon men zien dat dit 
ging om een bedrag van 110.000 €. Zo zijn er ook opfrissingswerken voorzien, zoals de 
schilderwerken die men reeds kon zien. Een nieuwe toog zal worden geïnstalleerd, naast ook wel 
mobiele elementen. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de renovatie van het gebouw, met de 
vestiaire, de technieken. Raadslid Coppens wenst terug te komen op Salto waarover hij reeds 
vroeger aangename gedachtewisselingen kon voeren. Enerzijds diende CC De Steiger vroeger 
steeds bij de moederbegroting van de stad aan te kloppen en anderzijds was het standpunt van 
CC De Steiger dat de bedragen nog niet vastlagen en dat het niet de bedoeling was om steeds bij 
de stad aan te kloppen en nu worden de projecten in de eigen begroting van CC De Steiger 
opgevangen. Schepen Vanryckegem meldt dat er nu een planning wordt gemaakt met een 
buffer en houdt men geen rekening met het grote vangnet van de stad. Wel wordt gekeken om de 
overdracht van de middelen voor de investeringen te realiseren. Het moet de bedoeling zijn dat 
er wordt rondgekomen met de bijkomende middelen vervat in die 1.150.000 €. Schepen 
Vandenbulcke vult aan dat in die 1,15 miljoen € ook een stukje zit voor de werking van het OC 
Lauwe en er zit ook een stuk van de middelen in het AGB. Raadslid Coppens herinnert zich dat 
dit ook aan bod gekomen is in de gemeenteraadscommissie financiën. Schepen Vanryckegem 
vindt dat het normaal is om meer middelen te voorzien omdat er meer programmatie is op meer 
locaties.                      

Amendementen 

Er zijn geen financiële gevolgen.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad heeft kennis genomen van de dagorde van de algemene vergadering 
van CC De Steiger vzw. 

 

56. GR/2019/315 | Prioriteitenlijst handhaving milieu en  ruimtelijke ordening. 
Goedkeuring.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 2 en 
artikel 41. 

Juridische grond 



Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen 
(DABM) ; 

Besluit van 12 december 2008  tot uitvoering van Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 en 
latere wijzigingen; 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning en verdere 
wijzigingen. 

Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke 
ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten. (Besluit handhaving 
omgevingsvergunning) 

Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening dd. 18.11.2015 (VR 2015 1707 DOC.0884/2) 

Nota ruimtelijk Vlaanderen dd. 23.12.2016 (ref. VR 2016 2312 MED.0509/2)  tot vaststelling van 
gewestelijke prioriteiten inzake handhaving RO 

Nota ruimtelijk Vlaanderen dd. 23.12.2016 (ref. VR 2016 2312 MED.0509/3)  tot vaststelling van 
gezamenlijke prioriteiten inzake handhaving RO 

Memorandum Omgevingshandhaving dd 04.12.2018 van de VHRM (Vlaamse Hoge 
Handhavingsraad  voor Ruimte en Milieu). 

Feiten, context en argumentatie 

Op 1 maart 2018 trad het decreet over de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. 
Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO) voorzien sindsdien op een gelijkaardige manier in de handhaving van inbreuken 
op de wetgeving. De handhaving krijgt verder uitvoering in het milieuhandhavingsbesluit en het 
handhavingsbesluit RO. Op basis van deze wetgeving kunnen inbreuken op de 
stedenbouwkundige- en milieuregelgeving effectief worden vervolgd of beboet. Naast de reeds 
bekende strafrechtelijke handhaving (voor stedenbouwkundige misdrijven is dit het uitgangspunt), 
is nu ook de bestuurlijke handhaving ingevoerd voor stedenbouwkundige inbreuken 
(gedepenaliseerd), of ingeval het Parket een stedenbouwkundig misdrijf niet wenst te vervolgen. 
Handhaving is zowel proactief (sensibilisatie, informatie) als reactief. Het nieuwe 
handhavingsbeleid voorziet nu ook uitdrukkelijk in een instrumentarium van zachte handhaving. 
Prioriteitenlijst 
De nieuwe wetgeving creëert een kader voor het bestuurlijk beboetingsbeleid inzake ruimtelijke 
ordening. De afdeling Handhaving van het Departement Omgeving is bevoegd voor het bestuurlijk 
beboeten van schendingen inzake ruimtelijke ordening. Naast het opleggen van boetes kan zij ook 
andere bestuurlijke maatregelen uitvaardigen tegen bouwovertredingen (zoals stakingsbevel, 
bestuursdwang, last onder dwangsom ..). 
De Vlaamse Overheid voorziet met het nieuw decreet  dat een dossier dat niet op een 
prioriteitenlijst (Vlaams of gemeentelijk) voorkomt, kan worden geseponeerd.  Zowel het Vlaams 
gewest als de gemeente stellen dus best elk een lijst op. Indien een schending wordt geacteerd, 
maar niet is geregistreerd als prioriteit, is de kans groter dat hierdoor een beleidssepot wordt 
toegepast. Vaststellingen door lokale verbalisanten komen bovendien enkel in aanmerking voor 
bestuurlijke beboeting indien ze opgenomen zijn in het gemeentelijk prioriteitenkader voor 
handhaving. 
Het Vlaamse Gewest heeft dit al gedaan en heeft ook de gemeenschappelijke 
prioriteiten vastgesteld. Het is nu aan de gemeenten om ook zelf aanvullend een prioriteitenlijst 
inzake handhaving  van bouwmisdrijven en -inbreuken vast te stellen. Het voorafgaand vastleggen 
van prioriteiten op de verschillende bestuursniveaus beoogt een zo effectief en efficiënt mogelijke 
inzet van personele en financiële middelen, en stimuleert de samenwerking. 
Het vastleggen van de gemeentelijke prioriteiten gebeurde in overleg met de politie en met de 
gemeenten  binnen de politiezone Grensleie. Hierbij werd geopteerd om zoveel mogelijk de 
huidige manier van werken te behouden. Het is aan de gemeenteraad om deze prioriteitenlijst 
formeel vast te stellen. (In de proces verbalen zal dan telkens worden vermeld of een inbreuk al 
dan niet voorkomt op deze lijst. Zo wordt sepot vermeden.) 
Hierbij het voorstel van lijst van prioriteiten:   

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=308&woLang=nl
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018245.html
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=308&woLang=nl
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018245.html
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=25130&woLang=nl
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029086&param=inhoud
https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/HandhavingsprioriteitenRO_gewestelijk_2017.pdf
https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/HandhavingsprioriteitenRO_gezamenlijk_2017.pdf
https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/HandhavingsprioriteitenRO_gezamenlijk_2017.pdf


• Schendingen die een invloed hebben op de boven- en ondergrondse waterhuishouding en 
kwaliteit van het water. (bv verharden, ophoging) 

• Schendingen op de beeldkwaliteit van de omgeving. 

• Schendingen op de koppeling tussen milieu- en bouwvergunning. 

• Het niet naleven van de voorwaarden vermeld in de omgevingsvergunning. 

• Het opsplitsen van woningen in verschillende wooneenheden ten bate van verhuring aan 
derden zonder voorafgaande vergunning. 

• Schending van de informatieplicht zoals voorzien in artikels 5.2.1 tot en met 5.2.6  van de 
VCRO. 

• Doorbreking of niet naleven van door een bevoegd ambtenaar opgelegde preventieve 
maatregelen zoals voorzien in artikel 6.2.1.3°  van de VCRO. 

• Schendingen op de gemeentelijke verordeningen betreffende ruimtelijke ordening. 

• Strijdige handelingen uitgevoerd met betrokkenheid van instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of 
verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of 
personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun 
beroep. 

• Schendingen met verzwarende impact op de milieuhygiëne of leefmilieukwaliteit van de 
omwonenden. 

 Na overleg met de milieucel van de PZ Grensleie, en in onderling overleg met de diensten 
omgeving van de gemeenten binnen de PZ Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december 2019. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 : De gemeenteraad keurt de  prioriteitenlijst voor de handhaving van schendingen van de 
milieu- of stedenbouwkundige wetgeving binnen de Politiezone goed als volgt:  

o Schendingen die een invloed hebben op de boven- en ondergrondse 
waterhuishouding en kwaliteit van het water. (bv verharden, ophoging) 

o Schendingen op de beeldkwaliteit van de omgeving. 

o Schendingen op de koppeling tussen milieu- en bouwvergunning. 

o Het niet naleven van de voorwaarden vermeld in de omgevingsvergunning. 

o Het opsplitsen van woningen in verschillende wooneenheden ten bate van 
verhuring aan derden zonder voorafgaande vergunning. 

o Schending van de informatieplicht zoals voorzien in artikels 5.2.1 tot en met 
5.2.6  van de VCRO. 

o Doorbreking of niet naleven van door een bevoegd ambtenaar opgelegde 
preventieve maatregelen zoals voorzien in artikel 6.2.1.3°  van de VCRO. 

o Schendingen op de gemeentelijke verordeningen betreffende ruimtelijke ordening. 

o Strijdige handelingen uitgevoerd met betrokkenheid van instrumenterende 
ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun 
beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur 
zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen 
ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als 
tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep. 



o Schendingen met verzwarende impact op de milieuhygiëne of leefmilieukwaliteit 
van de omwonenden. 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan  

o de PZ Grensleie 

o De Procureur des Konings, Kortrijk 

o Departement Omgeving, Afdeling Handhaving 

 

57. GR/2019/287 | Afsprakennota 2019-48 projectregie Leiewerken Menen in het kader 
van de zelfstandige groepering Leiedal: oktober 2019 - eind 2022.  

Bevoegdheid orgaan 

Art. 2 en 40 Decreet Lokaal Bestuur 

Juridische grond 

-Statutenwijziging goedgekeurd door buitengeowne algemene vergadering van 28-10-2003 en 
bekrachtigd bij ministerieel besluit van 25-02-2004 en volgende wijzigingen. 

-Inwendig reglement zelfstandige groepering Leiedal goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Leiedal op 12/01/2018. 

-Gemeenteraadsbeslissing 28-04-2014 inzake toekenning opdrachten aan Leiedal in het kader van 
de wederzijdse exclusiviteiten. 

-Gemeenteraadsbeslissing 24-11-2014 inzake bijkomende toekenning opdrachten aan Leiedal in 
het kader van de wederzijdse exclusiviteiten. 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet op de bespreking in de zitting van het schepencollege dd. 18.09.2019 en 20.11.2019, zie 
bijlage. 

In bijlage concreet voorstel van  afsprakennota 2019-48 tussen de stad Menen en Intercommunale 
Leiedal inzake de Projectregie Leiewerken. 

Omschrijving opdracht: 
Eind 2014 werd het masterplan voor de stad Menen aan een breed publiek voorgesteld in een 
brochure en tentoonstelling. 

Eén van de aanleidingen voor de opmaak van dit masterplan waren de plannen van Waterwegen 
en Zeekanaal nv (W&Z) om net als in andere steden in Vlaanderen (zoals Kortrijk, Deinze, 
Harelbeke...) de Leie, de kades en de bruggen te herprofileren met het oog op het mogelijk maken 
van meer en grotere vrachtschepen binnen het kader van het Seine-Schelde verhaal. Vanuit deze 
uitdaging ontwikkelde de stad een visie over hoe het centrum van Menen een betere relatie kan 
krijgen met de Leie. Hoe kan de Leie en ruimer de groene en blauwe structuur in de stad, een 
troef worden voor Menen? Waar leggen we groene accenten en welke relatie krijgt dit alles met 
de Leie? Hoe zit het met mobiliteit? Waar combineren we nieuwe bouwprojecten met publieke 
ruimte? 

Met het masterplan, een geïntegreerd en actiegericht toekomstbeeld voor de stad Menen, heeft 
de stad zich voorbereid op een aantal toekomstige ontwikkelingen in het centrum en langs de Leie 
en op de grote uitdagingen op gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. De stad moet verder 
kunnen ontwikkelen om er te wonen, te werken en te vertoeven. 

Ondertussen werd bij de Vlaamse Waterweg (DVW) het project van de Leiewerken in Menen 
opgestart en gebeurde reeds heel wat studiewerk door studiegroep Omgeving, aangesteld door 
De Vlaamse Waterweg. Uit de bestaande ervaring is gebleken hoe belangrijk en noodzakelijk het 
is om als stad steeds weer de link te leggen en afstemming te zoeken tussen de grootschalige 
infrastructuurwerken die DVW voorbereidt en de beoogde stadskernvernieuwing in het 
masterplan. Niet alleen inhoudelijk maar ook timings-, proceduregewijs dienen deze twee 
processen voortdurend op elkaar afgestemd te worden. Dit vraagt vanuit de stad een 
coördinerende rol, een inzet van diverse expertises en het voorzien van voldoende tijd om dit op 
te pakken. 



Met deze samenwerking zal Leiedal de stad Menen verder ondersteunen in het ontwikkelen van 
de hoogst haalbare kwaliteit bij de Leiewerken. Binnen deze opdracht dient de visie uit het 
masterplan Menen verder meegenomen te worden in de concrete uitvoering van de Leiewerken, 
rekening houdende met noodzakelijke bijsturingen aan de hand van de concrete elementen die in 
het proces aan bod zullen komen. 

Gezien de impact op de stedenbouwkundige structuur van de stad wordt beroep gedaan op de 
specifieke expertise van Leiedal. Door de inhoudelijke complexiteit en het onzekere proces is bij 
het opstellen van de afsprakennota niet mogelijk een exacte taakomschrijving en raming op te 
stellen. De ondersteuning wordt daarom gedefinieerd als een raamovereenkomst. 

Deze opdracht omvat de Leiewerken in zijn globaliteit. De uren projectregie kunnen dus zowel 
ingezet worden op de omgeving van de nieuwe brug en kades in het centrum van Menen als op de 
brug in Lauwe of de fietsers- en voetgangersbrug t.h.v. het barakkenpark. De inhoudelijke focus 
wordt steeds in onderling overleg tussen stad en Leiedal bepaald. 

De begeleiding valt uiteen in een globaal luik enerzijds en de concrete begeleiding bij de uitvoering 
van de werken anderzijds. 

- Het globale luik zet de ondersteuning verder die de afgelopen jaren gebeurde: ontwerpmatig 
onderzoek, ondersteuning bij overlegvergaderingen en bijsturing i.f.v. kwaliteitsopbouw en 
juridische aspecten zoals samenwerkingsovereenkomsten, financiële en technische haalbaarheid 
(vb. verwervingen, inschattingen kostprijs publieke ruimte...). 

- De concrete begeleiding bij de uitvoering van de werken is aan de orde nu de 
werken vanaf 2020 zullen opgestart worden, te starten met de sloopwerken. Bij de uitvoering 
van de werken dienen werfvergaderingen namens de stad opgevolgd te worden. Belangrijke 
elementen en keuzes dienen aan de stad (CBS, diensten) voorgelegd te worden. Naast een 
technische en financiële opvolging omvat dit vooral ook het opvolgen van het behalen van de 
nodige kwaliteit. Deze opdracht op zich kan tot 0,5 VTE tijdsinzet bedragen eenmaal de werken 
ten volle gestart zijn. 

Duur afsprakennota: 

De afsprakennota is geldig vanaf 01 oktober 2019 tot 31 december 2022 

Financiële afspraken 

De afsprakennota legt een maximum bedrag vast per jaar in een raamovereenkomst. 

Amendementen 

Leiedal stelt voor om te werken met een raamovereenkomst, waarbij alle effectief gepresteerde 
uren worden aangerekend met een vooropgesteld geraamd bedrag per jaar. 

Het geraamde bedrag valt uiteen in volgende elementen: 

- Geraamd maximum bedrag voor werkingsjaar 2019: 15.000 euro 

- Geraamd maximum bedrag per werkingsjaar voor de algemene projectregie vanaf januari 2020 
tot 31 december 2022: 35.000 euro 

- Geraamd maximum bedrag per werkingsjaar vanaf 2020 tot 31 december 2022 voor de 
opvolging van de werken: 50.000 euro. 

=Totaal van 270.000 euro. 

Beschikbaar budget van budgetwijziging 1/2019 : 27.026,93 euro (waarvan 22.323,98 dient 
afgetrokken worden voor afsprakennota stadsontwikkeling goedgekeurd in CBS dd. 16 oktober 
2019) 

Met budgetwijziging 2019/2: 100.000 euro voorzien (AR 2140007) 

Met meerjarenplanning dienen bijkomende middelen te worden voorzien (resterend geld gevraagd 
bij meerjarenplanning 2020-2025). 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



Artikel 1: De gemeenteraad keurt de afsprakennota 2019-48 projectregie Leiewerken Menen in 
het kader van de zelfstandige groepering Leiedal (geldig van oktober 2019 - tot eind 2022) goed.  

Artikel 2: De gemeenteraad geeft machtiging aan de algemeen directeur en burgemeester voor de 
ondertekening van de afsprakennota. 

 

58. GR/2019/305 | Goedkeuring rekening en jaarverslag 2019 interlokale vereniging 
gewestelijke sportwerking & kwijting vereffenaar.  

Bevoegdheid orgaan 

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

Er wordt ook kwijting gegeven aan de vereffenaar van de interlokale vereniging Gewestelijke 
Sportwerking. 

Feiten, context en argumentatie 

Op de vergadering van 2 oktober 2019 van het beheerscomité werden de eindafrekening 2019 en 
het jaarverslag 2019 unaniem goedgekeurd.  In bijlage kan u het jaarverslag en de rekening 
terugvinden conform de artikelen 13 en 17 van de overeenkomst. De werking van de interlokale 
vereniging Gewestelijke Sportwerking stopte per 30 juni 2019 overeenkomstig artikel 3 van de 
overeenkomst betreffende de verlenging van een interlokale vereniging Gewestelijke 
Sportwerking (IV GSW). 

De gemeenteraad van 26 juni 2019 ging akkoord met de aanstelling van de heer Jozef Noppe, 
toenmalig sportpromotor Wevelgem, als vereffenaar IV GSW. Alsook de gemeenteraden van 
Lendelede, Wevelgem, Wervik & Ledegem gingen hiermee akkoord. 

De vereffenaar heeft de vereffening beëindigd en de eindrekening voor de periode januari - juni 
2019 opgesteld. Desgevolg dient er kwijting te worden gegeven aan de vereffenaar. De kwijting 
werd overlegd en positief geadviseerd op de vergadering van het beheerscomité (in lopende 
zaken) van IV GSW van 2 oktober 2019. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

artikel 1: De gemeenteraad keurt de rekening 2018 en het  werkingsverslag 2018 van de 
interlokale vereniging goed en verwijst deze door naar de Gemeenteraad 

artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de kwijting van de heer Jozef Noppe als vereffenaar, 
net zoals positief geadviseerd op de vergadering van het beheerscomité (in lopende zaken) van IV 
GSW van 2 oktober 2019. 

 

59. GR/2019/236 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring 
aanpassingen reglement lesverplaatsing.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 

- Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991 en latere wijzigingen. 

- Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit) 

Feiten, context en argumentatie 



Heel wat leerkrachten combineren het lesgeven met een eigen artistieke praktijk. Om die 
combinatie mogelijk te maken, kunnen leerkrachten een lesverplaatsing aanvragen. 

Ook voor het volgen van professionaliseringsactiviteiten (cursus, navorming) is een lesverplaatsing 
mogelijk. 

(Voor andere persoonlijke redenen moet de leerkracht gebruik maken van de wettelijke 
verlofstelsels.) 

Om dergelijke lesverplaatsingen op verzoek van de leerkracht mogelijk te maken is een 
afsprakenkader nodig.  

Het schoolbestuur legt een beoordelingskader vast om de aanvragen toe te staan of te weigeren. 

Een lesverplaatsing is een afwijking van de planning van de leeractiviteiten in het schooljaar zoals 
vastgelegd in het uurrooster en de jaarplanning. De lesverplaatsingen hoeven niet vermeld te 
worden op die documenten maar komen terecht in een apart register. Het register bevat alle 
aanvragen en de beslissingen erover. De verificateur kan vragen om het register in te kijken, net 
als de onderwijsinspectie in het geval van een doorlichting.  

In de ABOC / AHOC vergadering van 23/10/19 werd dit reglement medegedeeld aan de syndicale 
afvaardiging. Er waren geen opmerkingen. 

  

REGLEMENT LESVERPLAATSING 

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD – STAD MENEN 

Art. 1   Dit reglement steunt op: 

-        Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991 en latere wijzigingen. 

-        Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen. 

-        Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit). 

Art. 2   Een lesverplaatsing is een afwijking van de planning van de leeractiviteiten in het schooljaar 
zoals vastgelegd in het uurrooster en de jaarplanning. 

Art. 3   Lesverplaatsingen op verzoek van de leerkracht zijn mogelijk voor artistiek-
pedagogische activiteiten en professionaliseringsactiviteiten die de kwaliteit van het 
onderwijs en de socio-culturele uitstraling van het deeltijds kunstonderwijs ten goede komen. 

Art. 4   In uitzonderlijke gevallen kan de directeur, bij delegatie van het schoolbestuur, een 
lesverplaatsing om persoonlijke redenen toestaan. 

Art. 5   Lesverplaatsingen hebben een uitzonderlijk karakter, zij mogen de continuïteit van het 
onderwijs niet in het gedrang brengen. Voor langdurige artistieke activiteiten die tot 
lesverplaatsing zouden leiden, kan de leerkracht gebruik maken van de wettelijk voorziene 
verlofstelsels. 

Art. 6   Elke lesverplaatsing gebeurt schriftelijk of elektronisch d.m.v. het 
“aanvraagformulier lesverplaatsing”. Dit formulier is terug te vinden op DKO3 en te 
verkrijgen via het secretariaat of de directie. 

            Dit document vermeldt: 

                        - De naam en voornaam van de leerkracht. 

                        - Vak(ken). 

                        - De datum en de uren van de lessen die verplaatst zullen worden. 

                        - De datum en de uren waarop de verplaatste lessen zullen gegeven worden. 

                        - De reden met duidelijk omschreven motivering. 

                        - De datum van de aanvraag. 

                        - Handtekening leerkracht. 



                        - De beslissing. 

Art. 7   De aanvraag wordt gericht aan de directeur en minimaal 14 kalenderdagen voor de 
te verplaatsen les ingediend, samen met het bewijsstuk. De directie kan een afwijking toestaan 
op de opgegeven termijn. 

Art. 8   Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. 

Art. 9   Lesverplaatsingen kunnen slechts uitzonderlijk en na overleg met de directie worden 
verplaatst naar een vakantiedag of wettelijke feestdag. 

Art.10  Elke lesverplaatsing gebeurt in samenspraak met de leerling en wordt daarenboven door 
de leerkracht schriftelijk of elektronisch gemeld aan de leerling of de ouders bij minderjarige 
kinderen. Elke leerling moet de verplaatste les kunnen bijwonen. Daartoe kan een spreiding van 
verplaatste lesuren noodzakelijk zijn.  

Art.11  De verplaatste les wordt gegeven binnen een periode van 10 kalenderdagen vóór 
of nà het oorspronkelijke lesuur en met inachtneming van een redelijke spreiding. De directie 
kan uitzonderlijk een afwijking toestaan op deze opgegeven termijn. 

Art.12  Lesverplaatsingen om een vakantieperiode uit te breiden worden niet toegestaan. 

Art.13  De directie beslist over de goedkeuring of de weigering van de lesverplaatsing, rekening 
houdend met de pedagogische en organisatorische implicaties van de aangevraagde verplaatsing en 
brengt de leerkracht op de hoogte van deze beslissing. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt 
bij het schoolbestuur of bij delegatie bij de directeur. 

Art.14  De aangevraagde lesverplaatsingen en de beslissingen erover worden bijgehouden in een 
register. Dit register kan ten allen tijde door het schoolbestuur, de onderwijsinspectie en de 
verificatie geraadpleegd worden. 

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum) 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement lesverplaatsing goed. 

 

60. GR/2019/231 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 6 november 2019.  

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 32 

Juridische grond 

DLB art. 32 

Feiten, context en argumentatie 

Zijn er opmerkinge te maken over het proces-verbaal van de zitting van 6 november 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. 

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels vraagt zich af of de volgende verslaggeving van de huidige gemeenteraad niet 
op een andere manier georganiseerd zou kunnen worden. De Voorzitter meldt dat hem wordt 
gemeld dat dit nog lukt.   

Stemming 

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, 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), 3 onthoudingen (Caroline Bonte-Vanraes, Dorianne De Wiest, 
Stefanie Platteau) 

Besluit 

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 6 november 2019 wordt goedgekeurd. 

 

61. GR/2019/232 | Mondelinge vragen gemeenteraad.  

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 31 

Juridische grond 

Huishoudelijk reglement art. 11 
DLB art. 31 

Feiten, context en argumentatie 

Raadsleden Philippe Mingels en Julie Roussel hebben mondelinge vragen ingediend. 

 
 Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 
 

1. Vraag ivm Besluit van de Burgemeester houdende bevel tot slopen van diverse 
leegstaande/verwaarloosde panden gelegen in de Rijselstraat 16-16+, 18 en 20 te 
Menen. 

De Gemeenteraad heeft op 05 juni 2019 kennis genomen van het besluit van de burgemeester dd. 
26.04.2019 houdende bevel tot slopen van diverse leegstaande/verwaarloosde panden gelegen in de 
Rijselstraat 16-16+,18 en 20 tee Menen, om redenen van openbare veiligheid. Het was niet de eerste 
keer dat dit item op niveau van de gemeenteraad aan bod kwam. Ik herinner me een eerdere mondelinge 
vraag van collega Scherpereel in dat verband, die ondermeer gebaseerd was op een eerder artikel in de 
lokale pers. 
In het Besluit van de Burgemeester stond dat de afbraakwerken uiterlijk tegen 25 mei dienden te 
gebeuren. Die datum was al verstreken toen de zitting van juni plaatsvond. Tijdens die zitting heb ik 
namens mijn fractie aangegeven dat ik 

1. dat Besluit van de Burgemeester toejuichte 

2. dat wij er ook geen erg in zagen dat de termijn van 1 maand die daarin werd vooropgesteld werd 
niet gehaald. Afbraakwerken - en dan zeker in het stadscentrum - zijn dikwijls van die aard dat 
het ons inziens beter is om die met de nodige deskundigheid aan te pakken dan om de klemtoon 
te leggen op snelheid. 

In het besluit van de burgemeester staan nog verschillende data en termijnen vermeld. Zo staat er in dat 
er ten laatste 3 maanden na de sloping sprake moet zijn van een tijdelijke herinrichting. Als uiterste 
datum werd feitelijk 25 augustus 2019 vooropgesteld. Wij hebben ons als fractie ook niet gestoord aan 
die datum. De maand augustus is wat ons betreft geen voor de hand liggende maand om bv struikgewas 
te planten. Het kon dus wat ons betreft gerust enkele maanden later. 
Intussen zijn we op enkele dagen voor kerstmis beland. De site ligt er sinds de afbraakwerken nagenoeg 
onveranderd bij. Van een tijdelijke herinrichting van het terrein is er tot op heden helemaal geen sprake. Ik 
zie ook geen aanplakkingen die mogelijk wijzen op nieuwe concrete plannen, die uitgaan van de eigenaar 
van het terrein. Mijn vraag is daarom in hoeverre de inhoud van het eerder vermeld Besluit van de 
Burgemeester nog van tel is?  

Schepen Roose antwoordt dat op 26 april 2019 inderdaad het bevel gegeven werd tot sloping 
aan de eigenaar van de panden, om redenen van openbare veiligheid. Naast de sloping werden 
ook een aantal flankerende maatregelen opgelegd, waaronder de herinrichting met fietsdoorsteek, 
inzaaiing met gras, aanleg zandbak enz. Eveneens diende een regularisatievergunning te worden 
ingediend. De sloping kende inderdaad enige vertraging, gezien extra technische complicaties, en 
omdat ook rekening moest gehouden worden met de planning van de aannemer. Voor de 
herinrichting blijft de stad druk uitoefenen. Heel recent is de regularisatievergunning ingediend, en 



zal deze ook binnen de voorziene termijnen behandeld worden - rekening houdend met de goede 
ruimtelijke ordening, zoals ook de flankerende maatregel in het bevel dit beoogde. De stad  blijft 
dit dossier van nabij opvolgen en is in voortdurend gesprek met de eigenaar, opdat de uitvoering 
correct zal gebeuren. Bij manifeste onwil zal de bestuurlijke handhaving kunnen toegepast worden. 
Wij vertrouwen momenteel echter nog op de constructieve dialoog met de eigenaar, wat de 
vertraging verklaart. Wij kunnen dus bevestigen dat het bevel van de burgemeester onverminderd 
nog geldig is. Raadslid Mingels wenst zijn vraag niet te zien als kritiek op het beleid. Hij vraagt of 
er nog andere feiten zijn die niet in het besluit van de burgemeester opgenomen zijn, maar hij 
meent er zich geen te herinneren. Als er achteraan parkeerplaatsen in de Kerkstraat worden 
verhuurd, zijn dit commerciële activiteiten en dit zijn voor hem nieuwe feiten. Schepen Roose 
vindt dat dit geen nieuw feit is. Raadslid Mingels ziet toch dat de plakkaten van een 
immokantoor nieuw zijn en dat daar een commerciële activiteit van gemaakt wordt. Strookt dit 
nog met het bevel van de burgemeester? Volgens hem zal dit een conflict opleveren met de stad 
en zullen er daar struiken geplant kunnen worden in mei 2020? Het is vreemd dat we het jaar 
rondmaken en dat er daar niets veranderd is. Dit is in conflict met een contract. De 
Burgemeester stelt dat er op korte termijn samengezeten zal worden met de eigenaar en dat er 
daar vroeger reeds dergelijke plakkaten hingen. Raadslid Scherpereel wenst toe te voegen dat 
het positief is dat er daar gebouwen gesloopt werden, maar ze betreurt het dat het zo in het 
straatbeeld komt. Het is niet positief dat er daar  en site is met metershoog onkruid. Ze zou er 
graag met de kindjes van haar klas in de zandbak spelen.      

2. Vraag inzake dierenwelzijn, vraag welk effect het nieuw decreet van de Vlaamse 
Regering inzake het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, enz….. genereert op dit 
schepencollege. 

Het is niet de eerste keer dat ik vragen stel inzake dierenwelzijn. Ik heb tijdens de vorige legislatuur 
verschillende mondelinge vragen ingediend mbt het thema vuurwerk en het lijden dat luide knallen en 
ontploffingen veroorzaken op honden, katten, paarden en allerlei soorten runderen en kleinvee. Ik heb het 
toen ook gehad over het ronduit desastreus effect van vuurwerk op bv wilde vogels. Ik laat het in het 
midden of die tussenkomsten enig effect hebben gehad. Het is wel zo dat het politiereglement (APV) ter 
zake werd aangepast. Er werd - althans op papier - een verstrenging ingevoerd. 

Eind mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet van de Vlaamse Regering waarbij 
een verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en 
wensballonnen. Eigenlijk wil minister Weyts naar een totaal verbod op het gebruik van vuurwerk, 
voetzoekers enz.. maar in de praktijk schuift hij de beker door naar de lokale besturen. Mijn vraag is welk 
effect het nieuw decreet van de Vlaamse Regering inzake het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, enz… 
genereert op dit schepencollege? 

De Burgemeester antwoordt dat eind mei 2019 in het Belgisch Staatsblad het nieuw 
‘Vuurwerkdecreet’ verscheen. De diensten onderzochten of het nieuwe Vuurwerkdecreet afweek 
van wat nu reeds in het APV is opgenomen, en algemeen blijkt het APV art.47 reeds te 
voldoen. Voorlopig dient niets te worden aangepast voor onze Politiezone- dit na zonaal juridisch 
overleg. Gezien er tegen dit nieuwe vuurwerkdecreet een procedure lopende is bij het 
Grondwettelijk Hof, is het ook raadzaam om de juridische beoordeling hiervan af te wachten, 
vooraleer nog eventuele verdere wijzigingen aan artikel 47 aan te brengen. Geluidsarm vuurwerk 
willen we zeker bespreken, maar dit algemeen verplichten is momenteel nog niet mogelijk. Huidig 
APV voldoet dus grotendeels  deels aan huidige wetgeving (algemeen verbod en strikte 
tijdsbeperkingen op de 4 vrije dagen, die gelden als uitdrukkelijke voorafgaande toestemming). Een 
wijziging is nu niet nodig.  Bij vaststelling van inbreuken kan een GAS-boete worden opgelegd. 
Vanuit de politiezone wordt dezelfde reglementering gevolgd, dus van 22.00 uur tot 02.00 uur op 
kerstavond en ouderjaarsavond en van 20 tot 24 uur op Kerstmis en Nieuwjaar. Binnen de 
politiezone kan gekeken hoe geluidsarm vuurwerk meegenomen kan worden. Raadslid Mingels 
wou daar geen mondelinge vraag voor de politieraad van maken en ondertussen is er een reactie 
van de vuurwerkmakers gekomen. Mensen die ook heel wat dieren houden, zien het ook niet 
meer zitten. Ook de stem van die mensen moet gerespecteerd worden als er projecten worden 
goedgekeurd die de nationale regels dienen te respecteren. Het risico bestaat dat er veel kapot 
gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld ook de wilde vogels in de natuurgebieden. Voor hem is er een 
tegenstrijdigheid. Ofwel ijvert men voor een totaalverbod, ofwel zou hij ook al tevreden zijn met 
een uitspraak voor geluidsarm vuurwerk. In het APV blijven we zitten met een toegelaten 
vuurwerk en wanneer de pijlen afgeschoten zijn, en de mensen bellen, dan zijn de overtreders 
reeds weg als de politie aankomt. In de huidige situatie wordt het wel ingewikkeld gemaakt, terwijl 



er een gemakkelijke norm zou zijn in de zin van een totaalverbod, wat dan heel duidelijk is. Hij 
stelt dit voor verbonden door het respect voor dieren. De Burgemeester antwoordt dat dit 
een problematiek is, over partijgrenzen heen. Op ons grondgebied is het vuurwerk beperkt tot 4 
dagen en Ledegem is nog anders dan Menen en Wevelgem. Hij vindt de regeling al bij al vrij 
beperkt tot 4 dagen. Buiten die periode mag er geen vuurwerk worden afgeschoten. Schepen 
Breye zal hierop als waakhond over het dierenwelzijn toezien in het schepencollege.            

Mondelinge vraag van raadslid Julie Roussel. 

3. Vraag ivm 1 stadswacht aan de oversteekplaatsen aan De Stap in Lauwe. 
Via sociale media en verschillende inwoners vernamen wij dat er sinds 1 december maar 1 stadswacht 
meer zal staan aan de oversteekplaatsen aan De Stap in Lauwe.Wat is de reden dat hier maar 1 
stadswacht meer zal staan aan deze drukke oversteekplaatsen? 

De Burgemeester heeft dit ook in de sociale media vernomen  en stelt dat dit een gevaarlijk 
punt is. Voor het schooltoezicht in Lauwe (omgeving De Stap) werd/wordt er steeds 1 
gemeenschapswacht ingezet. Tot vorig schooljaar werd dit samen gedaan met 1 vrijwilliger. Deze 
persoon is op 1 september gestopt (leeftijd/gezondheidstoestand). Op vraag van directeur van De 
Stap hebben we tijdelijk een 2de gemeenschapswacht gestuurd naar Lauwe, wel met de afspraak 
dat De Stap zou op zoek gaan naar een nieuwe vrijwilliger ter vervanging van de vrijwilliger. Nu 
wordt de gemeenschapswacht gekoppeld aan één wijk. Volgens de directeur hebben ze tot op 
heden nog niemand gevonden. Door de nieuwe werking bij de gemeenschapswachten 
(gebiedswerking) en het (tijdelijk) wegvallen van een gemeenschapswacht hebben we maar 1 
gemeenschapswacht die dagelijks elke schooldag ’s morgens instaat voor het schooltoezicht in 
Lauwe. Het schooltoezicht op het grondgebied Menen (incl Lauwe en Rekkem) is een 
samenwerking tussen politie, gemeenschapswachten en vrijwilligers of personeel van de betrokken 
scholen. Er is onvoldoende capaciteit om voor elke school een politieagent en/of 
gemeenschapswacht te voorzien. Elke schooldag worden er 3 à 4 gemeenschapswachten ingezet 
als gemachtigd opzichter (iedere schooldag 1 gemeenschapswacht in Lauwe en 2 à 3 
gemeenschapswachten afwisselend in Rekkem en Menen). Er worden op geregelde tijdstippen 
cursussen georganiseerd voor gemachtigd opzichter. Deze (gratis) opleiding wordt gegeven door 
politie. Mensen kunnen zich aanmelden via de dienst Mobiliteit. Bij voldoende personen zal een 
nieuwe cursus doorgaan. Hij vindt het jammer dat de school geen gemachtigde opzichter zou 
inzetten. De directeur zou terug zelf instaan voor 1 vrijwilliger. Hij kan echter geen 
gemeenschapswacht bijmaken en misschien zou dit met het nieuwe mobiliteitsplan opgelost 
kunnen worden. Raadslid Roussel weet dat er hierover geen overleg geweest is. De 
Burgemeester heeft dan wel weet dat er wel communicatie geweest is. Ofwel liegen de mensen 
van de stad ofwel liegt de directeur. Hij verwacht dat zijn diensthoofd hem wel de juiste 
informatie geeft. Vanuit de school moet de goodwill bestaand om daar een vervanger te voorzien. 
Wat de sociale media altijd verhalen, is niet altijd juist. Voor hem gaat dit verhaal hier niet op.        

Besluit 

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. 
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 
1. Vraag ivm Besluit van de Burgemeester houdende bevel tot slopen van diverse 
leegstaande/verwaarloosde panden gelegen in de Rijselstraat 16-16+, 18 en 20 te Menen. 
2. Vraag inzake dierenwelzijn, vraag welk effect het nieuw decreet van de Vlaamse Regering inzake 
het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, enz….. genereert op dit schepencollege. 
Mondelinge vraag van raadslid Julie Roussel. 
3. Vraag ivm 1 stadswacht aan de oversteekplaatsen aan De Stap in Lauwe. 

 

62. GR/2019/235 | Bestuurlijk Toezicht. Beslissing gouverneur n.a.v. klacht in kader van 
bestuurlijk toezicht. Kennisname.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder doch niet uitsluitend art 2 en 
artikel 41. 

Juridische grond 



• Decreet Lokaal Bestuur van 12 december 2017, in het bijzonder  deel II, titel 7 en deel 3, 
titel 3, hoofdstuk 4, inzake algemeen bestuurlijk toezicht.  

• Decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Bestuursdecreet), in het bijzonder doch 
niet uitsluitend art II.1 lid 1, 2° inzake regels mbt communicatie tussen burgers en de 
overheid, met inbegrip van lokale overheden; 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende de vaststelling van de 
wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de 
toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal 
bestuur. 

• Omzendbrief KB/ABB 2018/4  van 14 december 2018 betreffende de hervorming van het 
bestuurlijk toezicht en de invoering van de publicatieplicht in het decreet over het lokaal 
bestuur. 

• Ministeriële Omzendbrief BB 2017/ 4 dd 27.10.2017 inzake overheidscommunicatie; 

Feiten, context en argumentatie 

In het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht werd op 16.10.2019 klacht ontvangen omtrent 
het communicatiebeleid van het stadsbestuur en van Team 8930. 

De klacht betreft concreet: 

- de communicatie van de bestuursmeerderheid onder de naam 'Team 8930' 
- ongeoorloofde inzet van personeel en financiële middelen van de stad Menen (oa de inzet van 
stadswachten voor verdeling brieven van 'Team 8930') 
- schending van Bestuursdecreet (plicht tot politiek neutrale communicatie van lokale overheid) 
- schending van Ministeriële omzendbrief BB 2017/4 van 27.10.2017 (gemeentelijk infoblad mag 
niet politiek gekleurd zijn) 

Conform art 331 DLB  werden alle stukken overgemaakt worden aan de toezichthoudende 
overheid, met toelichting via brief vanuit het schepencollege, zoals beslist in zitting CBS van 
23.10.2019. 

Via het digitaal loket van ABB werd op 14.11.2019 antwoordbrief van de gouverneur ontvangen, 
met melding dat de klacht gegrond is en dat de beslissing ter kennis dient gebracht te worden aan 
de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad (18 december). 

 Conform art 332 §1 DLB dient de beslissing van de gouverneur ter kennis gebracht te worden 
van de eerstvolgende gemeenteraad. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 november 2019: 

  

Tussenkomsten 

De Burgemeester stelt dat in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht op 16.10.2019 
klacht ontvangen werd omtrent het communicatiebeleid van het stadsbestuur en van Team 8930. 
Het ging om de communicatie van de bestuursmeerderheid onder de naam 'Team 8930', de 
ongeoorloofde inzet van personeel en financiële middelen van de stad Menen (oa de inzet van 
stadswachten voor verdeling brieven van 'Team 8930'), de schending van het Bestuursdecreet 
(plicht tot politiek neutrale communicatie van lokale overheid) en de schending van de 
omzendbrief BB 2017/4 van 27.10.2017 (gemeentelijk infoblad mag niet politiek gekleurd zijn). 
Conform artikel 331 DLB  werden alle stukken overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, 
met toelichting via brief vanuit het schepencollege, zoals beslist in zitting CBS van 23.10.2019. Via 
het digitaal loket van ABB werd op 14.11.2019 de antwoordbrief van de gouverneur ontvangen, 
met melding dat de klacht gegrond is en dat de beslissing ter kennis dient gebracht te worden aan 
de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad (18 december 2019). Conform artikel 332 §1 
DLB dient de beslissing van de gouverneur ter kennis gebracht te worden van de eerstvolgende 
gemeenteraad. Hij stelt dat het stadsbestuur zich zal voegen naar hetgeen we ons moeten voegen. 
Hij bedankt tot slot de klachtindiener voor de extra reclame die aan het Team 8930 wordt 
bezorgd. Raadslid Vandamme vindt het belangrijk te wijzen op de laatste paragraaf van de brief 
van de gouverneur waarbij gesteld wordt om er over te waken dat er geen financiële 
verwevenheden kunnen optreden tussen dit politiek getint initiatief  enerzijds en het uitvoeren 



orgaan van de gemeente anderzijds. Dit gaat onder meer over de tent (waarbij gesteld wordt dat 
dit ondertussen in orde gebracht werd en zou foutief ingeboekt zijn), maar geldt evenzeer voor 
communicatie, de inzet van personeelsmiddelen en/of werkingsmiddelen van de gemeente. In 
augustus 2019 is hij over deze kwestie op het kabinet van de burgemeester geweest. Het raadslid 
kreeg een aantal zaken van de kosten zoals drukwerk beleidsnota, ten belope van 1500 à 1600 
euro, zowat de helft van de buffer uit een eerder punt. De kosten van personeel en de dranken 
zouden hem nog bezorgd worden omwille van het verlof van de financieel directeur. Hij heeft 
kunnen vaststellen dat de financieel directeur niet meer met verlof is. Tot op heden heeft hij dit 
nog niet ontvangen. De Burgemeester antwoordt dat hij het raadslid alles gegeven heeft 
omtrent de tent en de pins werden zelf gekocht. De beleidsnota werd betaald met de reguliere 
stadsmiddelen. Er werden flyers rondgedragen en dit in het kader van de beleidsnota die ook ter 
kennis gegeven zou worden aan de buurt. Raadslid Vandamme herhaalt dat de burgemeester 
toen beloofd had de overige gegevens nog te bezorgen. De Burgemeester stelt dat de kostprijs 
van de personeelsinzet gevraagd werd, maar dit was niet mogelijk wegens het verlof van de 
financieel directeur. Het is ook zo dat de gemeenschapswachten steeds op baan zijn. Raadslid 
Vandamme stelt dat er vroeger nooit gevraagd werd om flyers rond te delen. Hij zal hier blijven 
op terugkeren. Raadslid Mingels zal hierover tussenkomen en dit met nodige omzichtigheid, 
maar toch storen hem spanningen die leiden tot bepaalde reacties. Hij heeft akte genomen van het 
antwoord van de gouverneur en hij vindt dat daar niet lichtzinnig moet over gegaan worden en er 
wordt verwezen naar zaken die niet correct zijn. Het is niet zijn bedoeling om olie op het vuur te 
gieten, maar hoe moet de laatste alinea geïnterpreteerd worden als het gaat over de inzet van de 
personeelsmiddelen en/of werkingsmiddelen van de stad. Er is technisch toch een verschil tussen 
het ronddragen van briefjes wat niet mag en het rondsturen van brieven en mails louter 
ondertekend door een medewerker van het Team 8930. Hij vindt dat men zich best bezint over 
de laatste alinea. Moet er niet gezegd worden dat bepaalde mensen hun handtekening moeten 
wijzigen namens Team 8930 en het is ook niet moeilijk om de kostprijs te berekenen van iemand 
die fulltime onder de vlag van Team 8930 mails verstuurt. Er is geen enkele dienst die op de 
manier reageert. De Burgemeester verklaart dat in alle officiële communicatie het Team 8930 
weggenomen zal worden. In de officiële communicatie wordt dit nu al gedaan waar we kunnen. 
Dit hebben we ook gedaan op het participatiemoment. Ook wordt nu al het logo afgedekt en als 
stadsbestuur lachen we daar niet mee. Raadslid Vandecasteele heeft daarnet raadslid Coppens 
aanhoord omtrent geloofwaardigheid. In de vorige legislatuur werd de beleidsnota ook 
voorgesteld onder de titel CD&V, Open VLD en NV-A en dit in koeien van letters. In de huidige 
beleidsnota worden geen politieke partijen vermeld. Het verschil met 6 jaar geleden was dat er 
toen geen probleem van gemaakt werd. Hij vraagt wel aan iedereen om zijn job serieus te nemen 
en niet mee te doen aan een welles-nietes spelletje, want door dit haken de mensen af van de 
politiek. Hij doet een warme oproep om zich constructief op te stellen en de speeltijd is voorbij 
zodat we Menen, Lauwe en Rekkem nog mooier kunnen maken. De Burgemeester besluit dat 
hij tijdens de pauze nog gebabbeld heeft met een raadslid zodat gemaakt kan worden dat iedereen 
nog door dezelfde deur kan passeren en laten we constructief samenwerken voor de stad 
Menen.         

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing dd. 14.11.2019 van de gouverneur 
inzake de beoordeling van de klacht m.b.t. schending van het bestuursdecreet. De klacht werd 
gegrond bevonden. 

 

63. GR/2019/283 | Goedkeuring Meerjarenplan 2020-2025.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur - artikel 40-41 

Juridische grond 

• Het decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus 
van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) 



• Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van 
de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) 

• De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus. 

Feiten, context en argumentatie 

Het komt de Gemeenteraad toe om het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van de OCMW-
Raad goed te keuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief 
vastgesteld. 

Het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen: 

• De strategische nota : de doelstellingen, actieplannen en acties werden geënt op het 
bestuursakkoord ‘Samen Menen Maken’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 mei 
2019. 

• De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema’s. De staat van het 
financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden 
voldoen. 

• De toelichting bestaat uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële 
risico’s. 

• Bijkomend werd toelichtende documentatie opgenomen als bijlage. 

Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 2 december 2019. 

Hierna geven we de kerncijfers van het meerjarenplan 2020-2025: 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatiesaldo 3.580.152 3.582.002 3.549.135 3.584.518 3.807.046 3.904.827 

Investeringssaldo -
12.922.879 

-
9.814.104 

-
8.658.204 

-
4.438.579 

-
2.118.483 818.798 

Financieringssaldo -7.966.339 3.082.477 5.124.126 853.063 -
1.693.117 

-
4.724.071 

Budgettair resultaat van het 
boekjaar 

-
17.309.067 

-
3.149.625 15.057 -998 -4.554 -446 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar 20.801.945 3.492.878 343.253 358.311 357.313 352.759 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat 3.492.878 343.253 358.311 357.313 352.759 352.313 

Onbeschikbare gelden 313.024 331.299 349.574 349.574 349.574 349.574 

Beschikbaar budgettair 
resultaat 3.179.854 11.954 8.736 7.739 3.185 2.738 

              

Autofinancieringsmarge -683.808 -245.935 -592.153 -342.832 -6.485 35.342 

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge -30.917 492.176 243.371 -79.781 118.137 438.408 

Stemming 

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 13 stemmen tegen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice 
Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 



Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot), 1 
onthouding (Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

 

 

Namens de gemeenteraad 

Algemeen Directeur 
(get) Eric Algoet 

Voorzitter Gemeenteraad 

(get) Tom Vlaeminck 
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