
STAD MENEN

BESLUITENLUST VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 4 maart 2020 om l9:00 u

AnNwezrc

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

Renaat, Vandenbulcl<e, Patricl< Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie

Breye, Angelique Declercq, Schepenen

Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Kasper

Vandecasteele, Jelle Janssens, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederil<

Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceán Vanderhispallie, Eddy

Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Ml<rtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VeRoTTSCUULDIGD

I

OPENBAAR

l. GR/2020/037 I Goedkeuren Convenant 't Skepke.

Samenvatting

Convant speelpleinwerl<ing't Skepl<e.

Besluic Goedgel<eurd

2. GR/2020/038 | Verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan stad Menen 2020.

Samenvatting

Goedlceuring verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan stad Menen 2020.

Besluic Goedgel<eurd

3. GR/2020/029 I Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeenteliike
ad min istratieve sancties (GAS)met Kortriik. Goedkeuring wiizigin g.

Samenvatting

Sinds de invoering van gemeentelilke admnistratieve sancties in 2012 doet de stad Menen beroep
op het GAS-team van de stad Kortrijl< voor de aÍhandeling van dossiers die aanleiding kunnen
geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Hiertoe werd in 2012 een
samenwerl<ingsovereenl<omst afgesloten met de stad Kortrijl<. De stad Kortrijk wenst de
samenwerl<ingsovereenl<omst te actualiseren. Aanpassingen worden voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluic Goedgekeurd

4. GR/2020/035 | Patrimonium. Proiect Zonkracht (Plaatsen van zonnepanelen op
stadsgebouwen). Goedkeu ring ontwerp-opstalovereen komst en goedkeu rin g
leverin gsovereen komsten.



Samenvatting

ln het kader van de toetreding door de Stad en het Ocmw Menen tot de aankoopcentrale
Zonkracht Leiedal, voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op daken van diverse
stedelijl<e gebouwen, dient concreet een opstalrecht verleend te worden voor de plaatsing en

installatie van deze zonnepanelen. Het voorstel van onderhandse opstalovereenl<omst wordt
goedgel<eurd, met verzoel< aan de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de akte authentiek te
verlijden. Het dossier wordt verwezen naar de gemeenteraad ter goedlceuring van de vestiging van

het opstalrecht.

Besluic Goedgel<eurd

5. GR/2020/028 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop en desaffectatie uit openbaar
domein van restperceel gelegen Lauwberg (bii Rietlaan - Verkaveling Schonekeer).
Goedkeuring ontwerp verkoopakte.

Samenvatting

De stad wenst een ingesloten restperceel te verl<open, eigendom van de stad Menen en

momenteel in precair gebruil< genomen als tuingrond, gelegen Lauwberg (bij Rietlaan) in de

verkaveling Schonekeer te Menen. De ontwerp-verkoopal<te wordt voorgelegd ter goedl<euring

aan de gemeenteraad.

Besluic Goedgekeurd

6, GR/2020/03ó | lnrichting LAR Businesscenter. Perceel 2 sanitair hvac. Verrekening
nrs. I en 2. Goedkeuring.

Samenvatting

De inrichting van het LAR Businesscenter is volop aan gang. Bij de installatie van de voorzieningen
HVAC onder meer verwarmingselementen werd oorspronkelijk de vernieuwing van de radiatoren
niet voorzien. Voorstel om bij verrelcening nieuwe en kwalitatief betere radiatoren te voorzien.
Goedkeuring van de Raad wordt gevraagd.

Besluic Goedgel<eurd

7, G R/2020/03 2 I Goedkeurin g samenwerkingsovereenkomst stad-provinciaal
mobiliteitspunt (PM P).

Samenvatting

Het schepencollege l<eurt de overeenkomst goed tussen Stad Menen en de provincie tot
deelname aan een mobiliteitsactie (De Testkaravaan) en tot uitwisseling van gegevens hiercoe
nodig.

Besluic Goedgel<eurd

8. GR/2020/02ó | Overeenkomst tussen stadsbestuur en KSZ aangaande liist van de
inwoners te verkriigen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Samenvatting

overeenkomst tussen stadsbestuur en KSZ

Besluic Goedgekeurd

9. GR/2020/034 I Goedkeuren subsidiereglement voor organisatoren wielerwedstriiden
oB grondgebied Menen

Samenvattins



Goedl<euring van nieuw subsidiereglement voor organiseren wielerwedstrijden op basis van het
criterium bedrag organisatievergunning + doorverwijzing naar de gemeenteraad.

Besluic Goedgel<eurd

I 0. G R/2020/022 I Samenwerkingsovereenkomst Dierenasiel De Knuffelpooties

Samenvatting

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenl<omst tussen Stad Menen en Dierenasiel De
Knuffelpootjes om de wettelijl<e verplichtingen omtrent de bescherming en het welzijn van dieren
na te komen.

Besluic Goedgekeurd

I l. GR/2020/03 | | Goedkeuren verhoging percentage biidrage werkgever tweede
pensioenpiiler contractuele personeelsleden stad Menen.

Samenvatting

Goedkeuren verhoging percentage bijdrage werkgever tweede pensioenpijler contractuele
personeelsleden stad Menen.

Besluic Goedgekeurd

12. GR/2020/024 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 5 februari 2020

Samenvatting

De raadsleden l<unnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de
gemeenteraad van 5 februari 2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 5 februari 2020 goed
te l<euren.

Besluic Goedgel<eurd

13. GR/2020/025 | Mondelinge vragen gemeenteraad.

Samenvattins

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad
besprol<en.
Raadsleden Eddy Vandendriessche, Berenice Bogaert, Frederik Vandamme, Philippe Mingels,
Laurent Coppens hebben mondelinge vragen ingediend.
Mondelinge vragen van raadslid Eddy Vandendriessche
L Vraag ivm projecten rond preventie.
2. Vraag ivm proper houden van de straten.
Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert
3. Vraag ivm verkeersveiligheid rond de scholen.
Mondelinge vragen van raadslid Frederil< Vandamme.
4. Vraag ivm tijdelijl<e irichting van braakliggend terrein in de Rijselstraat.
5. Vraag ivm stand van zal<en slopen panden in de Rijselstraat.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
6. Vraag ivm Ontwil<kelingssamenwerking herschikt.
7. Yraag ivm verlceerscommissie structureel inbedden?
8. Vraag ivm organiseren Fractieleidersoverleg.
9. Vraag ivm de toel<omst van het Gemeentelijl< Erosiebestrijdingsplanl
Mondelinge vraag van raadslid Laurent, Coppens.
10. Vraag ivm volledig confettiverbod carnavalsstoet van zondag a.s.



Besluic Ter kennis genomen. Een deel van de mondelinge vraag nr. 4 ivm tiideliil<e irichting van .
braakliggend terrein in de Rijselstraat, van raadslid Frederik Vandamme wordt in de besloten
zitting behandeld.

BESLOTEN

14. GR/2020/041 | Ontslag en vervanging van een lid van de raad van bestuur van het
AGB Woonbedrijf Menen. (art. 2 | decreet Lokaal Bestuur)

15. GR/2020/04ó I Mondelinge vragen gemeenteraad

Directeur
Eric Algoet

Namens de gemeenteraad

Voorzitter Gemeenteraad

(get) Tom Vlae inck


