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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19:02 u.

Na afhandeling van de mondelinge vragen, op het einde van het openbaar gedeelte van de 
gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om  21:24 u. De schorsing wordt opgeheven om het 
besloten gedeelte van de gemeenteraadszitting te openen om 21:29 u.

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 21:35 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/037 | Goedkeuren Convenant 't Skepke. 

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

Bevoegdheid orgaan

Art 56/57 DLB

Juridische grond

Uitbetaling nominatieve subsidie volgens convenant.

Feiten, context en argumentatie

Goedkeuren convenant speelpleinwerking 't Skepke.

Tussenkomsten



De Voorzitter deelt mee dat de nummering van de artikelen herschikt dient te worden, maar aan 
de tekst is niets gewijzigd. Raadslid Soens is tevreden dat er een subsidie voor de 
speelpleinwerking van Rekkem voorzien wordt, maar vraagt waarom de duur van de 
overeenkomst maar slaat op 2 jaar. De Burgemeester antwoordt dat in het verleden het 
convenant maar jaar per jaar afgesloten werd.    

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met het convenant

 

Convenant Speelpleinwerking ’t Skepke – afdeling Menen – Stadsbestuur Menen

 

Deze convenant regelt de subsidiëring van de particuliere Speelpleinwerking ’t Skepke Rekkem 
door het Stadsbestuur van Menen voor de periode van 2020 tot en met 2021.

 

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN

 

Art. 1 Wie 

Dit convenant wordt afgesloten tussen:

 

-       Enerzijds het Stadsbestuur van Menen, vertegenwoordigd door Dhr. E. Lust, Burgemeester en 
Dhr. E. Algoet, Algemeen Directeur, hierna genoemd ‘het stadsbestuur’.

-       Anderzijds, Speelpleinwerking ’t Skepke Rekkem, vertegenwoordigd door Dewitte Jaron, 
Dronckaertstraat 71, 8930 Rekkem, hierna genoemd ’t Skepke.

 

Art. 2 Wat 

 

Het stadsbestuur van Menen zal in de periode van 2020 tot en met 2021 jaarlijks in de begroting 
een nominatieve subsidie van € 13.000 voorzien voor ’t Skepke om haar functie op vlak van 
speelpleinwerking verder uit te bouwen.

 

Art. 3 Waarom 

 

Het Stadsbestuur voorziet een nominatieve subsidie voor ‘t Skepke op basis van de volgende

elementen :

 

1. ’t Skepke richt zich naar en bereikt gezinnen & kinderen uit Menen voor haar werking.

2. ‘t Skepke rekruteert en bereikt in Menen vrijwilligers voor haar werking.

3. Het contactpunt voor de vrijwilligers is gevestigd in Menen.

 

HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN

Art. 4 Algemene voorwaarden.



‘t Skepke zal voldoen aan de volgende voorwaarden:

-       Een speelpleinwerking uitbouwen tijdens de schoolvakanties te Rekkem, met Nederlands als 
voertaal.

-       Meer dan de helft van de bereikte jongeren woont in Menen.

-       Zich organiseren zodat de feitelijke vereniging speelpleinwerking ‘t Skepke vanaf 1 januari 
2021 een VZW vormt.

-       Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met de principes van artikel 2(1) 
van de UNO-conventie over de Rechten van het Kind.

-       Beschikt over een Uitpasbalie en verbindt zich ertoe de kortingstarief van de Uitpas toe te 
passen.

-       Hanteert dezelfde prijzen als de stedelijke vakantiewerking

(1) 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag 
omschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van 
welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 
overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of 
andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd. 
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind 
wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de 
activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of 
familieleden van het kind.

 

Art. 5 Specifieke voorwaarden.

 

Speelpleinwerking ’t Skepke realiseert volgende prestaties:

 Er zijn minstens 39 volle dagen werking. In de zomervakantie organiseert men minstens 
30 dagen werking, buiten de zomervakantie minstens 9 dagen.

 De aanwezigheden worden bijgehouden in een aanwezigheidsregister. Als maatstaf voor 
de aanwezigen wordt het gemiddelde van de vorige jaren genomen.

 

Speelpleinwerking ’t Skepke stelt volgende vereisten aan zijn begeleiders:

-       15 jaar zijn de dag dat hij/zij start met de vakantiewerking.

-       Er is minimum 1 begeleider per 15 deelnemers.

-       De aanwezigheden van de begeleiders worden bijgehouden in een aanwezigheidsregister.

 

Speelpleinwerking ’t Skepke wordt uitgenodigd op de jeugdraadvergadering van jeugdraad 
Menen en op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad. 1 afgevaardigde van speelpleinwerking 
’t Skepke moet jaarlijks op één Algemene vergadering aanwezig zijn.

 

Min. twee maal per jaar is er bezoek van een jeugddienstmedewerker aan de werking.

 

’t Skepke is lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (hierna VDS genoemd) en laat zich 
begeleiden als speelpleinwerking. Minstens één maal per jaar doet speelpleinwerking ’t Skepke 
beroep op een advies ter plaatse vanuit VDS in kader van een optimalisatie van de werking.

 



Animatoren van de werking worden aangespoord om te vorming tot animator in het jeugdwerk te 
volgen.

 

 

Infrastructuur

 

Speelpleinwerking ’t Skepke kan, tijdens de vakantieperiodes, beschikken over de jeugdlokalen in 
de Lauwestraat 66 te Rekkem. De stad zal hiervoor geen huurprijs noch kosten aanrekenen voor 
het energieverbruik.
Bij de aanvang en op het einde van de werking wordt, per vakantieperiode dat er werking is een 
staat opgemaakt van de lokalen en de speelinfrastructuur door de verantwoordelijke van de 
werking en een jeugddienstmedewerker. Het initiatief voor deze controle zal genomen worden 
door de jeugddienst.

Een huurovereenkomst wordt opgemaakt met de stad voor het gebruik van de lokalen.

 

De gebruiker is verplicht toezicht uit te oefenen op het gebruik en het opruimen van de lokalen, 
de keuken, de toiletten, de bergruimtes, de gangen, tafels en stoelen en het gebruikte materieel.

Wanneer het opruimen niet naar behoren werd uitgevoerd, zal aan de gebruiker hiervoor een 
vergoeding aangerekend worden.

Indien het eigen personeel van de Stad Menen instaat voor het opruimen, zal hiervoor € 
38/begonnen werkuur worden aangerekend conform het retributiereglement op de uitvoering 
van werken voor derden (GR 18.12.2019). Dit kan ingehouden worden via de waarborgsom of via 
factuur geregeld worden.

Het staat Stad Menen vrij hiervoor ook een onderhoudsfirma aan te stellen, waarbij de gebruiker 
de factuur betaalt.

 

De vereniging moet te allen tijde zorgen voor

-       Het heel degelijk opkuisen van alle gebruikte vloeren, muren en dergelijke.

-       Het reinigen van de gebruikte tafels en stoelen, die naderhand opnieuw op hun 
oorspronkelijke plaats moeten worden gezet.

-       Het ordelijk wegbergen van alle gebruikt materieel.

-       Het opruimen van het vuilnis op de terreinen, de parking en in de directe omgeving van de 
accommodatie.

-       De vereniging is verantwoordelijk voor het sorteren van het ingezamelde afval in de door de 
intercommunale Mirom-Menen vastgestelde huisvuilzakken. De huurder voorziet zelf in deze 
zakken. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen van het afval. Het staat de 
huurder vrij een container te huren bij de intercommunale Mirom-Menen of elders. De stad staat 
niet in voor het ophalen van het afval.

-       Na het verlaten van de gehuurde ruimte(s) dienen alle deuren en ramen gesloten te worden.

-       Na het verlaten van de accommodatie dient de verwarming en de verlichting uitgezet te 
worden.

 

Het stadsbestuur en personeelsleden met dienst hebben de ruimste toezichtsbevoegdheid in de 
gebruikte accommodatie. Zij moeten steeds toegelaten worden zodat hij/zij controle kan 
uitoefenen op de toepassing van dit reglement.



Het stadsbestuur / stadsdienst kan personen bevelen de gebruikte accommodatie te verlaten. 
Deze gebouwen zijn polyvalent en kunnen ook gebruikt worden door andere verenigingen.

 

Er wordt een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen afgesloten 
door de vereniging. Een verzekering rechtsbijstand is niet verplicht, wordt doch aangeraden.

De vereniging sluit een eigen huurdersaansprakelijkheidsverzekering af (behoudens afstand van 
verhaal).  De vereniging staat in voor de verzekering van eigen inboedel en materialen.

 

De toegangsdeuren en nooduitgangen dienen in ieder geval steeds vrijgehouden te zijn. Ook de 
evacuatiewegen die leiden naar de toegangsdeuren en nooduitgangen dienen steeds vrij te zijn. 
Het is eveneens verboden de noodverlichting, brandbestrijdingsmiddelen, pictogrammen en 
evacuatieplannen te bedekken. De vereniging is verplicht de (geafficheerde) richtlijnen in geval 
van brand te kennen en na te leven.

 

Er geldt een rookverbod in alle lokalen.

De gebruiker is verplicht het brandgevaar te beperken (naleven van het rookverbod, geen 
gemakkelijk brandbare versiering, …)

De verplichtingen van de algemene politieverordening dienen hierbij te worden nageleefd.

 Deze nominatieve subsidie sluit een aanvraag voor een andere stedelijke subsidie door Stad 
Menen uit.

 HOOFDSTUK 3 : PROCEDURE

 Art. 6 Aanvraag

 

Bij de aanvraag tot subsidiëring is een dossier ingevoegd dat de gegevens bevat die toelaat om te 
controleren of Speelpleinwerking ‘t Skepke voldeed aan de voorwaarden die hierboven zijn 
geschetst. 

Het aanvraagformulier voor het verkrijgen van de subsidie bevat :

-       De coördinaten van ‘t Skepke:  naam,  contactpersoon,  adres,  gemeente, telefoonnummer, 
rekeningnummer.

-       Een rapportage aan de jeugddienst, ten laatste 1 maand na de vakantieperiode van zowel 
paas- als zomervakantie, ter verantwoording van de subsidie. De rapportage bevat:

 Aanwezigheidsregister met duidelijke vermelding van het aantal unieke inschrijvingen per 
gemeente

 Aanwezigheidsregister met duidelijke vermelding van het aantal unieke inschrijvingen per 
dag, onderverdeeld in hele dag, halve dag, met picknick, met warme maaltijd

 Gecategoriseerd overzicht inkomsten en uitgaven

 Aanwezigheidsregister van de aanwezige begeleiding per dag.

 Huishoudelijk reglement

 Verzekeringspolissen

 Vanaf 1 januari 2021 de recentste statuten van de VZW

 Verslag van het advies ter plaatse van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking

 



Voor 30 november zal het stadsbestuur een beslissing treffen over de toekenning van de 
subsidiëring.  ’t Skepke krijgt hierover voor 15 december bericht.  De uitbetaling van de 
nominatieve subsidie gebeurt voor 31 december.

 

Art. 7 Ontvangen van de subsidie

 

Voor het ontvangen van de subsidie moet ‘t Skepke beschikken over een apart rekeningnummer, 
op naam van de vereniging.

 

Art. 8 Controle

 

In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op 
de aanwending van sommige subsidies is ‘t Skepke gehouden :

- de subsidie aan te wenden voor de werking van de organisatie;

- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel ter 
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;

- bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van een nieuwe 
nominatieve subsidie op te schorten.

 

Art. 9 Beslissing

 

Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van deze convenant.  Als ‘t Skepke voldoet aan bovenstaande 
voorwaarden, ontvangt zij gedurende 2 jaar (2020 - 2021) een jaarlijkse toelage van € 13.000.

 

Art. 10 Geldigheid

Deze convenant geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

 

Goedgekeurd op de Gemeenteraad dd.

 

 

Namens het Stadsbestuur,                                                       Namens ‘t Skepke,

 

De Burgemeester,                          Alg directeur,                       De Verantwoordelijke,

 

 

 

 

 

E.Lust                                              E. Algoet                             J. Dewitte

 



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

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

Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 - Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Koninklijk Besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- 
en preventieplannen 2018-2019.

Ministerieel Besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2020.

Feiten, context en argumentatie

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken vraagt aan de Gemeenteraad het Strategisch 
Veiligheids- en Preventieplan voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 goed te 
keuren.

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten wordt een jaarlijks bedrag van €189.821,84 
toegekend aan de stad Menen. Daarnaast wordt een jaarlijks bedrag van €21.357,29 toegekend 
via het bijkomend contingent gemeenschapswachten 346. 

Tussenkomsten

 

De Burgemeester besluit dat dit strategisch veiligheidsplan een verlenging is van het bestaande 
veiligheidsplan en dit gaat uit van een constructieve samenwerking om van Menen een veiliger 
stad te maken. Raadslid Mingels refereert naar het verleden waarbij er bij de verlenging toen 
vanuit het kartel sp.a-Groen nogal wat opmerkingen geformuleerd werden door iemand die zeer 
thuis is in deze materie. Hij vraagt zich af of we nu tevreden zijn of moet er nog een kritische noot 
aan toegevoegd worden. In vergelijking met zes jaar geleden is er niets veranderd naar aanleiding 
van deze verlenging en kreeg men het toen op onze boterham. Waar zitten de zwakke plekken en 
waar wil men op inzetten? De Burgemeester maakt duidelijk dat er naar aanleiding van deze 
verlenging er gevraagd werd om zo weinig mogelijk aan het plan te veranderen omwille van het 
feit dat de regering in lopende zaken zit, zoniet zou dit een mogelijk verlies van subsidie tot gevolg 
kunnen hebben. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de kritische noten, maar dit is hier 
op vraag van het ministerie. Raadslid Mingels vat het dan samen dat de discussie best wordt 
uitgesteld tot dat er een volgende regering is. Raadslid Eeckhout denkt aan de beleidsnota en ziet 
geen spoor van een eigen bestraffend ambtenaar. Houdt de verlenging het op de lange baan 
schuiven. De Burgemeester antwoordt dat er een eigen veiligheidscoördinator aangesteld werd 
en als het gaat om de GAS-ambtenaar stelt hij voor om dit in het volgende agendapunt te 
behandelen. Het is ook klaar dat niet alles in het eerste jaar gerealiseerd kan worden. Raadslid 
Maxy heeft het in het algemeen over de subsidie van de federale overheid ten belope van 21.357 
€ voor het contingent van de gemeenschapswachten. Ze vraagt zich af hoeveel 
gemeenschapswachten er nu zijn want er zijn de laatste tijd toch wat personeelsbewegingen 
geweest. Hoeveel zijn er nu nog tewerkgesteld. Recentelijk was er nog een 
aanwervingsprocedure. Anderzijds heeft ze nog een vraag rond het project van de gewelddadige 
radicalisering, project dat nog steeds wordt gesubsidieerd met Vlaamse middelen. Is deze functie 
nog gefinancierd door de bovenlokale middelen en ze vraagt of er een taakbeschrijving bestaat 
van deze functie met vermelding van het profiel en de competenties. Ze gaat ervan uit dat het 
diploma van maatschappelijk werker niet volstaat voor deze functie. Buiten het LIVC en wat 
onderzoekswerk, vraagt ze met wat deze ambtenaar bezig is en hoe zal deze functie in de 
toekomst ingevuld worden? De Burgemeester antwoordt dat het takenpakket van de 
deradicaliseringsambtenaar niet gewijzigd is en de taken situeren zich ondermeer bij het houden 
van wijkanalyses en het LIVC. Het is wel zo dat het aantal gevallen aan het dalen is. Nu is er meer 



sprake van polarisering. Schepen Declercq merkt op dat er veel details in de vraagstelling zitten. 
Ze weet dat er nu 6 gemeenschapswachten zijn, zij het voltijds of halftijds. De bezetting van de 
gemeenschapswachten, de functiebeschrijving en het profiel zal ze bij de diensten opvragen. 
Raadslid Maxy wenst nog te weten of deze functie volledig wordt gefinancierd met subsidies. 
Schepen Declercq meldt dat nog een stukje wordt gefinancierd door de stad. Raadslid Maxy weet 
dat de dienst Veiligheid en Samenleven sociale controle houdt rond de fietsdiefstallen, maar 
vraagt of deze dienst ook advies geeft rond de veilige fietsstallingen. Als ze adviezen kunnen 
geven voor woningen, dan kan dit voor veilige fietsenstallingen. De Burgemeester antwoordt dat 
dit punt meegenomen kan worden en het is ook zo dat de fietsstallingen beveiligd worden en er 
wordt advies gegeven rond de fietsdiefstallen. De verhoging van het aantal diefstallen van 
elektrische fietsen blijft een heikel punt. Schepen Roose stelt dat in de meerjarenplanning ruimte 
voorzien werd om die mogelijkheid te creëren. Het is de bedoeling om te bekijken hoe de 
fietsstallingen veiliger gemaakt kunnen worden en we gaan hier rekening mee houden. Het mag 
niet meer zijn dat fietsen meegenomen worden door camions. Raadslid Maxy verwijst naar een 
bundel omtrent de fietsers dat afgeleverd werd door beweging.net en ze veronderstelt dat dit 
bundel niet onder het stof ligt. Schepen Roose maakt het raadslid duidelijk dat dit bundel bij hem 
op het bureau ligt. Raadslid Maxy vraagt in het kader van de drugsgerelateerde overlast welke de 
5 activiteiten zijn los van de werking van Jakkedoe. De Burgemeester merkt op dat dit politionele 
informatie is en de laatste maanden werden heel wat drugsproblemen opgelost en hij zal deze 
informatie hier niet op tafel gooien. Hij stelt voor dat het raadslid dit ook via de politieraad zou 
opvragen. Raadslid Maxy is toch wel benieuwd naar wat deze activiteiten inhouden die niet tot 
de werking van Jakkedoe behoren.       

           

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, Kasper Vandecasteele, Jelle 
Janssens, 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

Enig artikel: de Gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het strategische veiligheids- 
en preventieplan met de FOD Binnenlandse Zaken.

3. GR/2020/029 | Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS)met Kortrijk. Goedkeuring wijziging. 

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

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2 en artikelen 40 -  41, 2de lid, 9° houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad;

Juridische grond

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 Beslissing van de gemeenteraad van 11 juni 2012  tot goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst GAS tussen stad Kortrijk en stad Menen;



 Samenwerkingsovereenkomst dd. 12.12.2012 tussen  stad Kortrijk en stad Menen inzake 
gemeentelijke administratieve sancties

 beslissingen door de gemeenteraad Menen tot aanstelling van een sanctionerend 
ambtenaar, nl.

o Beslissing van de gemeenteraad van 26.06.2017 tot aanstelling bijkomend 
sanctionerend ambtenaar

o Beslissing van de gemeenteraad van 29.06.2015: tot aanstelling bijkomend 
sanctionerend ambtenaar

o Beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013 tot heraanstelling 
sanctionerende ambtenaar

o Beslissing van de gemeenteraad van 16.07.2012 tot aanstelling sanctionerende 
ambtenaren;

Feiten, context en argumentatie

Sinds de invoering van gemeentelijke administratieve sancties in 2012 doet de stad Menen 
beroep op het GAS-team van de stad Kortrijk voor de afhandeling van dossiers die aanleiding 
kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Hiertoe werd in 2012  een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad Kortrijk.

Deze samenwerkingsovereenkomst voorziet inzake de financiering van de samenwerking in artikel 
3 hetvolgende :

"Alle personeelskosten worden betaald via de begroting van de stad Kortrijk en nadien 
verhaald op alle gemeenten die een samenwerkingsovereenomst hebben afgesloten, en dit a 
rato van het aantal behaalde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. 

Ondertussen werd het GAS-team van de stad Kortrijk uitgebreid en ook het aantal gemeenten dat 
een beroep doet op dit GAS-team groeide. De personeelskost verschilt ook naargelang het een 
klassiek GAS-dossier betreft, hetzij een GAS-parkeerdossier. 

Hierover ontving de administratie een brief van het stadsbestuur Kortrijk van 4 november 2019, 
met in bijlage de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk van 14 
oktober 2019, tot aanpassing van de bestaande samenwerkingsovereenkomst inzake 
gemeentelijke administratieve sancties;

De stad Kortrijk wenst de samenwerkingsovereenkomst dd. 12.11.2012 te actualiseren. Nieuw is 
de invoering van een vast forfaitair tarief van 86,18 € per klassiek GAS-dossier, en het bepalen van 
een forfaitair tarief (30,00 €) voor GAS-parkeerdossiers.  Dit tarief is berekend op de gemiddelde 
dossierskost van klassieke GAS-dossiers van de voorbije 5 jaar. Dit tarief wordt jaarlijks 
geïndexeerd, gelet op de stijging van de loonkost t.g.v. anciënniteit en indexsprongen. 

Sinds 2012 kunnen ook vaststellingen inzake GAS-parkeren via de sanctionerend ambtenaar 
worden afgehandeld, indien de gemeente deze inbreuken als addendum heeft toegevoegd aan 
haar algemene politieverordening. Dit is op heden nog niet gebeurd door de gemeenteraad van 
Menen, gezien GAS-parkeren in de PZ Grensleie nog niet is ingevoerd . De vaststelling van de 
dossierkost is een eerste stap hiertoe. Dit tarief van 30,00 € /dossier GAS-parkeren geldt onder 
opschortende voorwaarde van het op punt staan van de ondersteunende software voor wat 
betreft de afhandeling van de parkeerinbreuken (in afwachting hiervan zullen dossiers GAS-
parkeren aan het klassieke GAS-tarief ad. 86,18 € kunnen worden gefactueerd) .

Gelet op het voorstel van aangepaste samenwerkingsovereenkomst, welke in werking treedt na 
goedkeuring hiervan in de gemeenteraad. 

Gezien de uniforme aanpak van GAS in de hele PZ Grensleie, is het ook aangewezen dat de 
samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten van deze politiezone uniform zijn uitgewerkt. 
De gemeenteraad van Wevelgem keurde deze samenwerkingsbeslissing reeds goed in zitting van 
13.12.2019.



Behoudens tariefwijziging en de invoering van het tarief GAS-parkeren, blijft de 
samenwerkingsovereenkomst met Kortrijk betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
nagenoeg ongewijzigd. De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en is jaarlijks opzegbaar 
mits respecteren van een opzegtermijn van minstens 3 maanden vooraf. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020;

Tussenkomsten

Raadslid Eeckhout heeft in de uitleg teveel het woord 'mogelijk' tegengekomen. Raadslid Poot 
vindt dat de GAS-boeten een goed middel zijn om de overlast aan te pakken. Voor haar is het 
goed dat er maar vanaf 16 jaar bestraffing mogelijk is met bemiddeling. Het is wel spijtig dat er 
geen bijlage bijsteekt over welke inbreuken het gaat en als raadslid heeft ze daar nu geen zicht 
op. De Burgemeester wenst dit te bezorgen aan het raadslid en hij is voorstander van het systeem 
zoals in Mechelen waar de minderjarigen bij de sanctionerend ambtenaar en de burgemeester 
zouden komen voor een gesprek samen ook met de ouders. Later bij een volgende inbreuk kan er 
eventueel overgegaan worden tot een werkstraf. Dit zal eerst intern besproken moeten worden 
en nu al wordt dit toegepast in Mechelen. Raadslid Eeckhout ziet dat zijn vraag beantwoord 
werd. Hij merkt op dat de aanstelling licht hypothetisch gehouden wordt en hij begrijpt dat er een 
procedure is. Uit het mogelijks aanstellen van een eigen ambtenaar blijkt dan dit geen prioriteit 
is. De Burgemeester meldt dat dit bij de prioriteiten staat. Contractueel zit Menen nog vast aan 
de overeenkomst met Kortrijk en het is nog niet uitgemaakt of dit kan binnen de politiezone met 
Wevelgem en Ledegem. Zo gauw we kunnen, zullen we ermee van start gaan. Het is ook niet 
zomaar dat we eens een keer een sanctionerend ambtenaar zullen aanstellen. Raadslid Coppens 
wou graag vernemen wat de ratio is om het zelf te doen. Is de oplossing om dit in eigen huis te 
bekijken of doen we het minstens met drie? Wat is het voordeel om niet verder met Kortrijk 
verder te doen en waarom kan er ook niet gekeken worden naar andere instanties? De 
Burgemeester vindt dat er eerst naar Menen gekeken moet worden. Daarna kan er gekeken 
worden of we dit voor de politiezone kunnen doen. Er is in Ledegem en Wevelgem minder GAS. 
Als we dit alleen gaan doen, gaan we ook naar het prijskaartje kijken. Als we dit in eigen handen 
kunnen nemen, kunnen we er ook de kleine criminaliteit bijnemen. Kunnen we dit eventueel voor 
de politiezone doen, dan kan er een oproep gedaan worden naar Ledegem en Wevelgem en dit 
vormt een meerwaarde omdat er vanuit de politiezone gewerkt kan worden. Raadslid 
Coppens vraagt of dit een intentie is, of werd dit ook in het meerjarenplan opgenomen. De 
Burgemeester antwoordt dat veiligheid een prioriteit is en dit in eerste instantie niet voorzien is 
en bij de politie is er intern een juridische medewerker werkzaam en bij de stad kan er ook 
gekeken worden naar interne juridische mensen. Raadslid Coppens concludeert dat als het de 
intentie is om het nog zelf te doen, het niet de bedoeling is om extra personeel aan te werven. De 
stad heeft geen peloton juristen en voor iemand die 100 % zijn werk doet, is dit niet evident. 
Hierover kan eventueel in de politieraad gesproken worden. Hij is verrast dat dit duidelijk in het 
beleidsplan staat en dat dit ook niet voorzien is in het meerjarenplan. Ook in het tweede jaar van 
de legislatuur wringt dit een beetje. Binnen een aantal partijen wordt dit gezien als een prioriteit 
en hij was verrast dat er nog geen werk van gemaakt is en het is duidelijk dat er nog tijd is. Dit is 
wel een belangrijke prioriteit. De Burgemeester antwoordt dat men nog bezig is met de studie en 
moet zich richten op het resultaat, juist zoals dit ook gebeurt voor de Grote Markt. Raadslid 
Coppens vindt dat deze personeelsproblematiek niet wordt vernauwd met een dossier zoals de 
Grote Markt en hij zou het persoonlijk handiger vinden als er meer cijfermateriaal ter beschikking 
zou zijn om zo meer de impact van het dossier in te schatten. Hij vindt dat het stadsbestuur daar 
best een gewoonte zou van maken. De Burgemeester concludeert dat het hier gaat om hetzelfde 
contract dat wordt verlengd.                            

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, Kasper Vandecasteele, Jelle 
Janssens, 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

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de gewijzigde samenwerkingsoverenkomst betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties tussen de stad Menen en de stad Kortrijk goed te keuren 
als volgt :  

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

 

Tussen enerzijds

De stad Menen, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreden de heer Eddy Lust, burgemeester en de heer Eric Algoet, algemeen 
directeur, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2020, in 
toepassing van artikel 279 van het decreet lokaal bestuur.

En anderzijds

De stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreden de heer Vincent van Quickenborne, burgemeester en mevrouw Nathalie 
Desmet, algemeen directeur, in toepassing van artikel 279 van het gemeentedecreet.

Wordt overeengekomen wat volgt :

 1. Doel van de samenwerking

 Artikel 1

De stad Menen gaat akkoord dat het GAS-team van de stad Kortrijk, bestaande uit 
sanctionerende ambtenaren, een ondersteunende jurist en administratieve medewerkers, in 
het kader van de gemeentelijke administratieve sancties zal worden ingezet voor de 
behandeling van de dossiers van de stad Menen.

De sanctionerende ambtenaren van de stad Kortrijk, die beantwoorden aan de door de 
Koning bij Koninklijk Besluit van 21 december 2013 vastgestelde kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden, handelen de dossiers conform de bij Wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties vastgelegde voorwaarden af.

Hiertoe wordt aan de gemeenteraad van stad Menen gevraagd om deze ambtenaren aan te 
wijzen conform artikel 6 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties en artikel 1, §3 van het KB van 21 december 2013 tot vaststelling 
van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de 
oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de 
wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

2. Inhoud van de samenwerking

Artikel 2

2.1. De sanctionerende ambtenaren behandelen volgende types inbreuken:

a. de inbreuken op de reglementen of verordeningen van de stad Menen die 
uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, de 
'klassieke overlastinbreuken'

b. die inbreuken op de reglementen of verordeningen van de stad Menen  die ook in 
het strafwetboek zijn opgenomen, maar die ingevolge artikel 3.1° en 2° van de 
GAS-wet ook het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, de 
zgn. 'gemengde inbreuken' 

c. ingeval beslissing in die zin door de gemeenteraad van de stad Menen, de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen van de 



bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 uitsluitend vastgesteld 
door automatisch werkende toestellen, de 'parkeerinbreuken', die ingevolge 
artikel 3.3° van de GAS-wet ook het voorwerp kunnen uitmaken van een 
administratieve sanctie.

2.2. De sanctionerende ambtenaren hebben hierbij de volgende taken, rekening houdende 
met het beleid van elke gemeente:

 alle taken die zijn opgedragen door de regelgeving inzake gemeentelijke administratieve 
sancties. Hierbij zijn vervat: beoordeling van de vaststelling, overleg met de procureur des 
konings, dossier opstarten, verweren (zowel schriftelijk als mondeling) behandelen, 
beslissing nemen gaande van procedure ouderlijke betrokkenheid, bemiddeling voorstellen, 
gemeenschapsdienst opleggen tot GAS-boete opleggen

a. het analyseren van de overtredingen met het oog op het voorkomen van overlast

b. het assisteren van de colleges van burgemeester en schepenen wanneer deze bij 
wijze van administratieve sanctie overgaan tot: 

 - schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de 
gemeente

 - intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de 
gemeent

 - administratieve sluiting van een inrichting

a. een ondersteunende rol bij het actualiseren van politiereglementen

b. het opvolgen van de wetgeving

c. het deelnemen aan vergaderingen op gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal 
en gewestelijk niveau

d. het bieden van juridische en praktische ondersteuning aan de ambtenaren 
bevoegd voor het vaststellen van de overtredingen.

e. 2.3. De stad Menen stelt één of meer van haar personeelsleden ter beschikking 
van het GAS-team Kortrijk om tijdig alle nuttige informatie te bezorgen inzake de 
financiële opvolging en specifieke lokale aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld 
signalisatie, parkeerreglementering, gewijzigde parkeersituaties (vb. ingevolge 
evenementen of werkzaamheden) e.a.

 3. Financiering van de samenwerking

Arikel 3

3.1. Voor wat betreft de inbreuken zoals bepaald in artikel 2.1. a en b wordt gewerkt met 
een vaste, te indexeren, dossierkost van 86,18 EUR.

3.2. Voor wat betreft de inbreuken zoals bepaald in artikel 2.1.c wordt, gelet op de aparte 
procedure voor deze dossiers, gewerkt met een vaste, te indexeren, kostprijs van 30 EUR per 
dossier.

3.3. De toe te passen index betreft de index die gehanteerd wordt bij de uitbetaling van de 
weddes.

4. Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming

Artikel 4

4.1. Stad Menen erkent dat zij de verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonsgegevens blijft in het kader van de ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst 
uitbestede taken.

4.2 Stad Menen geeft de stad Kortrijk de opdracht en het mandaat om, in het kader van de 
ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst uitbestede taken, voor haar rekening en als 
verwerker de nodige persoonsgegevens te verwerken.



4.3. Stad Kortrijk verbindt er zich toe om de gegevensverwerking als een goede huisvader te 
organiseren en de gegevens te beschermen conform de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Register van de gemeentelijke administratieve sancties

Artikel 5

Stad Menen verklaart er zich mee akkoord dat de stad Kortrijk een Register van de 
gemeentelijke administratieve sancties voor haar gemeente zal bijhouden, d.i. een bestand 
van de natuurlijke personen of rechtspersonen die, op basis van het algemeen 
politiereglement van Stad Menen, het voorwerp hebben uitgemaakt van een administratieve 
sanctie of een alternatieve maatregel zoals gemeenschapsdienst of lokale bemiddeling.

Stad Menen duidt de stad Kortrijk aan als verantwoordelijke voor de verwerking van dit 
bestand.

6. Duur en opzeg van de overeenkomst

Artikel 6

Artikel 3.2 van deze overeenkomst geldt onder opschortende voorwaarde van het op punt 
staan van de ondersteunende software voor wat betreft de afhandeling van de 
parkeerinbreuken. Voor zover de ondersteunende software voor wat betreft de afhandeling 
van de parkeerinbreuken nog niet op punt staat, wordt de dossierkost voor inbreuken zoals 
bedoeld in artikel 2.1.c. van deze samenwerkingsovereenkomst vastgesteld op 86,18 €, te 
indexeren. 

Artikel 7

Deze overeenkomst gaat in op 01.01.2020 en geldt voor onbepaalde duur.

Indien één der deelnemende gemeenten de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te 
gebeuren met aangetekende zending en met in acht neming van een opzegtermijn van 
minstens drie maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de 
datum waarop de aangetekende zending ter post werd afgegeven.

8. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze overeenkomst neemt een aanvang na goedkeuring ervan door de gemeenteraden van 
de betrokken gemeenten.

Artikel 9

De stad Kortrijk wordt in kennis gesteld van het goedkeuringsbesluit van stad Menen.

 

Artikel 2

Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt integraal de samenwerkingsovereenkomst 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 12 juni 2012.

4. GR/2020/035 | Patrimonium. Project Zonkracht (Plaatsen van zonnepanelen op 
stadsgebouwen). Goedkeuring ontwerp-opstalovereenkomst en goedkeuring 
leveringsovereenkomsten. 

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

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art. 2 en 40 houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake daden van beschikking m.b.t.onroerende goederen van 
de gemeente.

Juridische grond



 Opstalwet van 10 januari 1824 en wijzigingen

 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);

 Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en uitvoeringsbesluiten;

 De beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het OCMW, goedgekeurd in 
raadszittingen van 26 juni 2019, meer bepaald art. 5,§2, waarbij de gemeenteraad kan 
optreden en handelen voor zowel stad als ocmw voor gezamenlijke opdrachten 
exploitatiebudget ;

Feiten, context en argumentatie

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het project kadert in de doelstelling van de gemeenten  om door de plaatsing van zonnepanelen 
een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de klimaatbeheersing (vermindering van CO2-uitstoot) 
en om tegelijk door eigen energieproductie de  energiefactuur te verminderen.

Op 06 november 2019 keurde de gemeenteraad de overheidsopdracht goed die eerder via 
intercommunale Leiedal werd gelanceerd voor “het prefinancieren, leveren, plaatsen en 
exploiteren voor 20 jaar van PV-panelen (PV=photovoltaïsche - of zonnepanelen) op gebouwen in 
eigendom van lokale besturen”. Hierbij werd het voorgestelde bestek goedgekeurd en werd 
Leiedal formeel aangesteld als aankoopcentrale, zoals bepaald in artikel 2, 6° juncto artikel 47 van 
de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

De investering wordt niet rechtstreeks ondernomen noch financieel gedragen door het 
gemeentebestuur. Het kapitaal wordt gevormd bij burgerparticipatie en aandeel partners. De 
investering gebeurt door de partners. 

Dit project werd vooraf grondig besproken op het intergemeentelijk overleg rond 
burgemeestersconvenant op 1 maart 2018 en 3 mei 2018.

De raad van bestuur van Leiedal heeft op 23 november 2018 de opdracht gegund aan CVBA 
Beauvent en CVBA Vlaskracht.  Het project kreeg de naam “Zonkracht”.

In zitting van 13 maart 2019 nam het college kennis van: 
-      De gunning door Leiedal aan Beauvent en Vlaskracht; 
-      Het stappenplan dat Zonkracht zal volgen en de voorgestelde zonnestroomprijzen.

Principieel werd toen ook reeds beslist door het schepencolllege op 13 maart 2019  tot toetreding 
tot de aankoopcentrale Zonkracht, wat formeel werd bevestigd in de gemeenteraadszitting van 6 
november 2019 tot goedkeuring door de stad Menen van de opdrachtdocumenten;

Het schepencollege besliste op 26 juni 2019  om een intentieverklaring met Beauvent en 
Vlaskracht te ondertekenen in uitvoering van voormelde overheidsopdracht en hiertoe aan 
Vlaskracht en Beauvent de opdracht te geven om een detailstudie op te maken voor het plaatsen 
van zonnepanelen, met name een grote installatie > 10 kVA op volgende geselecteerde gebouwen 
in eigendom van het lokale bestuur:

 Gemeenteschool Barthel gelegen Moeskroenstraat 525 te Rekkem (eigendom Stad)

 Gemeenteschool De Wonderwijzer, gelegen, Hospitaalstraat 14 te Lauwe (eigendom Stad)

 WZC Andante, gelegen Volkslaan 300 te Menen (eigendom OCMW)

Volgende gebouwen kunnen ook in aanmerking komen voor de plaatsing van zonnepanelen, met 
een kleine installatie 

 SABK tekenacademie , gelegen Bruggestraat 43 te  (eigendom Stad)

 Sporthal Ter Steenlandt, gelegen Lauwestraat 64 A en 64B te  (eigendom Stad)

 Gebouwen Technische dienst, gelegen Yvonne Serruysstraat 28 te  (eigendom Stad)



 Indigo Menen, gelegen Deken Darrasstraat 8 te  (eigendom OCMW)

In de intentieverklaring keurde het college de principes goed om aan BeauVent en/of Vlaskracht 
een recht van opstal gedurende 20 jaar te geven op voormelde locaties om er panelen te 
plaatsen. De intentieverklaring werd ondertekend op 26 juni 2019.

Bij beslissing van het Vast Bureau dd. 18 december 2019 werd het mandaat  bevestigd, conform 
de bestaande beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW, dat de gemeente ook 
kan optreden voor het OCMW bij de overheidsopdracht en de toetreding tot de aankoopcentrale 
Zonkracht, zodat ook een aantal gebouwen eigendom van het OCMW kunnen betrokken worden 
in dit project.

Het vestigen van het opstalrecht zelf dient te worden afgesloten met elk specifieke lokaal bestuur 
afzonderlijk, hetzij gemeente, hetzij OCMW.De OCMW-raad zal zich hiervoor uitspreken op 4 
maart 2020.

Bij het vestigen van een opstalrecht wordt een zakelijk recht gevestigd op een onroerend goed, 
waardoor het eigendomsrecht horizontaal wordt afgescheiden, en er geen natrekking is ten 
voordele van de grondeigenaar.  Hiertoe dienen de nodige afspraken worden vastgelegd in een 
schriftelijke overeenkomst welke afdoende garanties biedt aan zowel de opstalgever (zijnde het 
lokaal bestuur als eigenaar van de gebouwen waarop panelen geplaatst worden) als de 
opstalhouders (Beauvent en/of Vlaskracht) voor een goede uitbating van de PV-installlatie. Dit is 
een daad van beschikking, waarvan de modaliteiten en opstalvoorwaarden schriftelijk ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad of de OCMW-raad moeten worden voorgelegd, naargelang het 
eigendomsrecht van elk;

De overeenkomst tot opstal voor plaatsing van zonnepanelen geldt voor de duur van 20 jaar, met 
ingang van de datum van indienststelling, en legt de afspraken vast inzake verzekeringen, 
erfdienstbaarheden, opmaak voorafgaande plaatsbeschrijving, installatie en exploitatie, 
onderhoud en herstellingen enz. Het opstalrecht is kosteloos. Na afloop van de periode van 20 
jaar gaat het eigendomsrecht van de zonnepanelen ten gevolge van natrekking automatisch van 
rechtswege over op de opstalgever, zijnde de eigenaar van het gebouw.

Het recht van opstal wordt  verleend onder opschortende voorwaarde  dat binnen de 6 maanden 
de nodige vergunningen dienen bekomen te zijn, alsook dat de installatie technisch en financieel 
haalbaar dient te zijn. (deze voorwaarden dienen binnen de 6 maanden na ondertekening vervuld 
te zijn. Indien ze niet binnen de 24 maand vervuld zijn, en er evenmin aan verzaakt werd, komt er 
geen recht van opstal tot stand met betrekking tot dat specifieke gebouw waar aldus geen PV-
installatie wordt geplaatst) .

Gezien het recht van opstal de vestiging van een zakelijk recht op een onroerend goed betreft, 
dient dit, om tegenstelbaar te zijn tegenover derden, via authentieke akte worden verleden. 
Hiervoor kan beroep gedaan worden op de Afdeling Vastgoedtransacties.

Het schepencollege besliste in zitting van 19.02.2020 principieel om een deel van de aktekosten 
op zich te nemen, in functie van de rendabiliteit van het project, en gezien de doelstelling om 
zoveel mogelijk gebouwen in de stad uit te rusten met zonnepanelen.  

Er is geen OVAM-attest vereist voor het vestigen van een opstalrecht voor installaties voor het 
opwekken van water-, wind- en zonne-energie, waarbij de opstal niet beschouwd wordt als grond 
en voor zover in het opstal zelf geen risico-inrichting is/was gevestigd en er geen verontreiniging 
vanuit het opstal is ontstaan

 Om deze aktekosten te beperken, wordt ook voorgesteld dat alle gebouwen -zowel van de Stad 
als van het OCMW - waarop een opstalrecht in het kader van het project Zonkracht wordt 
gevestigd , te bundelen binnen één gezamenlijke opstalovereenkomst, in plaats van meerdere 
afzonderlijke overeenkomsten op te maken per gebouw en naargelang het tijdstip van installatie. 
Enkel wat betreft het opstalrecht t.a.v. het gebouw Andante zal een afzonderlijke akte worden 
opgemaakt, gezien de specifieke situatie dat het OCMW eigenaar is van de grond, en Belfius de 
opstalhouder is. Gelet intussen op de toestemming vanwege Belfius verkregen tot vestiging van 
dit opstalrecht.

Gelet op het overleg hieromtrent met Leiedal, Vlaskracht en Beauvent;



Gelet op het gefinaliseerd ontwerp van opstalakte, dat voorgelegd wordt aan deze  gemeenteraad 
ter goedkeuring, waarna dit onderhands kan worden ondertekend tot bevestiging van de 
wederzijdse engagementen , om na installatie authentiek te verlijden;

 

De geproduceerde zonnestroom zal aan een voordelig tarief kunnen afgenomen worden van de 
burgercoöperaties Vlaskracht cvba en Beauvent cvba.Dit vaste tarief bedraagt: 

 95 €/MWh excl BTW voor zeer grote installaties > 10 kVA (WZC Andante)

 100 €/MWh excl BTW voor grote installaties > 10 kVA (beide gemeentescholen).

 110 €/MWh excl BTW voor kleine installaties < 10 kVA (andere gebouwen)

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met 2,5 % (vanaf 2021)

Deze afspraken inzake productie en levering van zonnestroom worden afzonderlijk vastgelegd in 
de leveringsovereenkomst, die eveneens wordt voorgelegd ter ondertekening van de lokale 
besturen, naargelang het een grote (>10 kVA) PV-installatie, dan wel een (

 

Dit project kadert binnen de beleidsdoelstelling van de stad 'Menen is een aantrekkelijke  stad: wij 
investeren in stadsvernieuwing, zetten in op kwalitatief wonen en beschikken over 
topinfrastructuur.'(BD2) - Actieplan AP 2.4 (Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium) Actie 
2.4.1 (Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen).

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari en 19 
februari  2020;

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke meldt dat de zonnepanelen er zeker komen voor de gemeentelijke 
basisscholen en voor Andante. Nu al wordt de overeenkomst in de gemeenteraad goedgekeurd 
en de akte zal verleden worden voor de gebouwen die hiervoor in aanmerking komen. Raadslid 
Vandamme weet dat dit dossier al in november 2019 aan bod gekomen is. Hij is nog altijd 
voorstander van een dergelijk dossier en hij kan dit enkel maar toejuichen. Hij heeft nog een 
aantal vragen die gaan in de richting van details. Na 20 jaar wordt de stad dus eigenaar, maar valt 
de ontmanteling dan ten laste van de stad? Werd dit opgenomen in het project naar kosten toe 
en moet er ook niet gekeken worden naar het type panelen ook in het kader van die 
ontmanteling. Komen er extra kosten bij voor de stad als er herstellingen aan het dak nodig zijn? 
Als hij het overzicht van de daken bekijkt, dan stelt hij vast dat er daar verouderde daken onder 
vallen en dit komt nog aan bod. Hij stelt voor om de plaatsing eventueel uit te stellen en enkel de 
zonnepanelen te plaatsen op de gezonde daken. Hoe zit het met de asbestdaken, waar er bijna 
geen schroefje mag worden ingedraaid. Naar zijn weten kan het haast niet om op dergelijke 
daken zonnepanelen te leggen. Schepen Vandenbulcke stelt dat deze zonnepanelen na 20 jaar 
onze eigendom worden en dat ze dan ook nog energie zullen opbrengen. Hij is geen specialist. Als 
de zonnepanelen onze eigendom worden, dan is het normaal dat de ontmanteling ten laste komt 
van de eigenaar. Als de zonnepanelen geplaatst zullen worden, zal het gaan om goede daken, 
waar er veel zonne-energie is. Momenteel zijn er 3 daken zeker, zijnde de daken van de beide 
gemeentelijke basisscholen en Andante. Het dak van CC De Steiger zal eerst hersteld  dienen te 
worden en dan pas zullen er zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Wat betreft asbest, heeft 
Beauvent verzekerd dat dit onderzocht werd en dat er geen gevaar is. Als ze dit verklaren, dan zijn 
er ook voor verantwoordelijk. Raadslid Vandamme weet ook dat het dak van de technische dienst 
niet in een goede staat is. Schepen Vandenbulcke stelt dat dit dak nog moet worden bekeken. 
Voor Andante werden de plannen nog aangepast. Raadslid Vandamme weet dat de 
asbestbehandeling gebeurt door de plaatser en hij vraagt of er afgesproken werd aan welke 
tarieven het afnemen en het terugplaatsen zal gebeuren. Schepen Vandenbulcke stelt dat 
Beauvent werkt met verschillende technische firma's en Beauvent heeft er ook alle belang bij om 
het werk zo goed mogelijk uit te voeren en dit zal eventueel ook minder energie opbrengen voor 
hen. Raadslid Vandamme stelt dat er een opbrengstgarantie van 25 jaar à rato van 75 à 80 %. Ter 
aanvulling wenst hij aan te geven dat hij mee wil komen kijken naar de werken. Schepen 



Vandenbulcke verwijst ook nog naar het eerste punt van de OCMW-raad. Raadslid 
Vandendriessche deelt de bezorgdheden van raadslid Vandamme en hij vindt dat de daken zich in 
een lamentabele staat bevinden en hij haalt hiervoor het dak aan van de SABK. Hij vindt dat het 
niet opgaat om op een dak eerst zonnepanelen te leggen om ze daarna na 5 jaar weer af te 
moeten nemen. Hij raadt het stadsbestuur aan om de daken eerst in orde te brengen. Schepen 
Vandenbulcke verduidelijkt dat de SABK ook een goed dak heeft achteraan. Het oud gedeelte van 
de SABK zit vervat in een restauratiedossier. Raadslid Vandendriessche heeft hier gehoord dat als 
het nodig is, dat de zonnepanelen afgenomen worden. Raadslid Mingels wenst de gemeenteraad 
gerust te stellen over de ontmanteling. Menen is heus niet de eerste stad in Vlaanderen die 
zonnepanelen op zijn daken zal leggen. Het is goed dat er wordt gedacht aan de voorbereiding 
van de ontmanteling van de zonnepanelen, maar tegen de tijd dat ze zullen moeten weggenomen 
worden, zal de prijs ook gezakt zijn. Raadslid Vandamme vindt dat het daarom belangrijk dat de 
productie wordt aangepast om de ontmanteling gemakkelijker te maken en dat de juiste keuze 
voor de zonnepanelen wordt gemaakt.        

Amendementen

 

 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De raad keurt de overeenkomst tot vestiging van het recht van opstal voor de plaatsing en 
exploitatie van een photovoltaïsche installatie (pv-installatie) goed , met ingang van de dag van 
indienststelling,  geldig voor een periode van 20 jaar. Het opstalrecht is kosteloos.

Dit opstalrecht wordt gevestigd op het dak van volgende gebouwen, eigendom van de stad en van 
Ocmw Menen: 

 Gemeenteschool Barthel gelegen Moeskroenstraat 525 te Rekkem 

 Gemeenteschool De Wonderwijzer, gelegen, Hospitaalstraat 14 te Lauwe

 SABK tekenacademie , gelegen Bruggestraat 43 te Menen

 Sporthal Ter Steenlandt, gelegen Lauwestraat 64 A en 64B te  Rekkem

 Gebouwen Technische dienst, gelegen Yvonne Serruysstraat 28 te  Menen

 Indigo Menen, gelegen t Deken Darrasstraat 8 te Menen (ocmw-gebouw)

Het recht van opstal wordt  verleend onder opschortende voorwaarde  dat binnen de 6 maanden 
de nodige vergunningen dienen bekomen te zijn, alsook dat de installatie technisch en financieel 
haalbaar dient te zijn, waarna de opstalhouder eenzijdig kan verzaken aan het opstalrecht.

Artikel 2 

De ontwerp overeenkomst tot vestiging van opstalrecht tussen Beauvent cvba en/of Vlaskracht 
cvba enerzijds en de stad Menen en OCMW Menen anderzijds, wordt goedgekeurd en in bijlage 
hieraan gehecht.

De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd deze overeenkomst onderhands 
te ondertekenen. 

Artikel 3 

De  Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties wordt verzocht om de akte authentiek te verlijden, 
overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-opstalakte.

De registratie en opmaak van de authentieke akte is ten laste van de opstalhouder.



De aktekosten worden deels ten laste genomen door het lokaal bestuur, volgens verdeelsleutel 
door het college van burgemeester en schepenen nader te bepalen

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 
Vandaele,  wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, en de stad te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte.  Het kantoor Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van enige 
ambtshalve inschrijving.

Artikel 4 

De raad keurt de overeenkomst voor de productie en levering voor zonnestroom pv-installatie > 
10 kVA goed.  

Deze geldt voor volgende gebouwen, eigendom van de stad:

 Gemeenteschool Barthel gelegen Moeskroenstraat 525 te Rekkem 

 Gemeenteschool De Wonderwijzer, gelegen, Hospitaalstraat 14 te Lauwe 
Artikel 5

De raad keurt de overeenkomst voor de productie en levering voor zonnestroom pv-installatie < 
10 kVA goed.  

Deze geldt voor volgende gebouwen:

 SABK tekenacademie , gelegen Bruggestraat 43 te Menen

 Sporthal Ter Steenlandt, gelegen Lauwestraat 64 A en 64B te  Menen

 Gebouwen Technische dienst, gelegen Yvonne Serruysstraat 28 te  Menen
Artikel 6

De gemeenteraad geeft toelating aan Beauvent en/of Vlaskracht om de pv-installatie te bouwen op het dak van de hiervoor 
vermelde gebouwen eigendom van de stad Menen,  in afwachting van de opmaak en ondertekening van de authentieke 
opstalovereenkomst.

 

 

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

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

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

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

 Het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de 
bevoegdheid van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties;

 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);

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO);

Feiten, context en argumentatie



De stad ontving de vraag vanwege de aanpalenden wonende Rietlaan 11 te Menen tot verkoop 
van een restperceel, zijnde perceel gelegen Lauwberg, kadastraal gekend als gelegen in Menen 2e 
afdeling sectie A nr 601 X (241 m²).  Dit stuk grond betreft een restperceel, palend aan hun 
eigendom en wordt momenteel door aanpalenden deels precair gebruikt als tuin. Het perceel is 
gelegen in de verkaveling Schonekeer en ingekleurd als openbaar domein (openbaar groen), doch 
in de feiten niet als openbare groenzone ingericht of gebruikt. Het perceel is bovendien ook 
ingesloten en niet via de openbare weg bereikbaar en kan dus niet door de stadsdiensten 
onderhouden worden. 

Het College van burgemeester en schepenen nam op 13 november 2019 de principiële 
beslissing  tot verkoop van een deel van dit restperceel nr.A601X. Alle aanpalenden werden 
aansluitend hierop aangeschreven  met de vraag naar mogelijke interesse tot aankoop; slechts 1 
aanpalende (de aanvrager) is bereid tot de aankoop van dit stuk grond (andere aanpalenden 
reageerden niet).

Een opmetingsplan werd opgemaakt door Bureau Callens en Vandermeersch op 8 november 
2019, Plannr. BF.K.333.19- dossiernummer L19097-MERI1710 en werd ter prekadastratie 
aangeboden .Het perceel is aangeduid op het opmetingsplan  als zijnde loten 2a en 2b,  met een 
totale oppervlakte van 241 m².

Het bodemattest dd. 16.01.2020 door OVAM afgeleverd  geldt als  nihil-attest.

Het perceel is gelegen binnen verkaveling Schonekeer (verkaveling ouder dan 15 jaar) 
(V/105.413/4) en heeft als bestemming openbaar groen en/of voetpaden. Het is gelegen naast lot 
48, eigendom van de kandidaat-kopers;

De kopers zijn bereid om een prijs  van 18.000,00 € te betalen, . Een onderhandse verkoopakte 
werd hiertoe ondertekend. Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en 
schepenen dd. 27 november 2019 tot akkoord bij de totale verkoopprijs van 18.000,00 € (onder 
voorbehoud van visum en goedkeuring door de gemeenteraad);

De afdeling Vastgoedtransacties  verleende inmiddels dd. 21.01.2020 haar visum bij de 
voorgestelde verkoopprijs, die als marktconforme prijs wordt beoordeeld.

De ontwerpakte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties  dient ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd te worden (ref. 09763)

De verkoop van het perceel impliceert dat een verkavelingswijziging nodig is, teneinde het perceel 
te kunnen voegen bij het perceel van Rietlaan 11, en teneinde de bestemming als openbaar groen 
formeel te schrappen .Het verzoek tot verkavelingswijziging  zal worden ingediend met 
vergunningsaanvraag tot uitbreiding woning. 

Gezien het stuk grond momenteel deel uitmaakt van het openbaar domein, volgens de 
voorschriften van de verkaveling Schonekeer, zal voorafgaand aan de verkoop ook tot 
desaffectatie uit het openbaar domein  dienen beslist te worden door de gemeenteraad.

Gelet op de interne adviezen vanwege diensten GGZ/Groen en GGZ/OMG en hun gunstig advies 
tot verkoop van dit restperceel ;

Het openbaar groen zal als tuingrond kunnen gevoegd worden bij perceel 48 van de verkaveling; 
In deze tuinzone zullen de voorschriften van de nog bij te stellen verkaveling gelden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020;

Tussenkomsten

Raadslid Mingels heeft hierover al in een vorige gemeenteraad tussengekomen. Zijn tussenkomst 
van toen ging er over dat een stuk grond ingenomen wordt via het precair gebruik en deel 
uitmaakt van het openbaar domein. Er zit voor de stad daar een belangrijke win als we als stad dit 
op een andere manier gaan bekijken.    Hij zou willen hebben dat dergelijke situaties zich in de 
toekomst niet meer voordoen. In feite komt het erop neer dat een gezin gebruik maakt van een 
stuk grond van de stad en deze grond incorporeert in de eigen tuin zonder dat ze een akte of een 
eigendomstitel bezitten. Het is interessant als stad om daar waakzaam over te blijven. Als dit 
dossier niet naar voren gekomen was door de mensen zelf, dan was deze grond na 30 jaar 



autonoom gebruik van deze grond eigendom geworden van een privé-persoon. Beter zou er in de 
akte opgenomen moeten worden dat ze geen pesticiden zouden mogen gebruiken. Bij gebruik 
van precaire gronden, moet er vermeden dat dergelijke situaties zouden ontstaan. Voor hem 
creëert deze verkoop geen waarde. Schepen Vandenbulcke geeft het raadslid deels gelijk. Hij is 
ervan overtuigd dat dit perceel goed onderhouden zal worden als tuin.        

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad  beslist om het perceel 601X, sectie A Menen 2e afdeling (241 m²) 
gelegen Lauwberg in verkaveling Schonekeer en ingekleurd als openbaar groen, te desaffecteren 
uit het openbaar domein, gezien dit restperceel van geen nut is voor de stad Menen.

Artikel 2: De gemeenteraad  keurt de verkoop goed van perceel 601X, sectie A Menen 2e afdeling 
(241 m²) gelegen Lauwberg (achter Rietlaan 11) te Menen, zoals aangeduid op het 
opmetingsplan Plannr. BF.K.333.19- dossiernummer L19097-MERI1710 , opgemaakt door 
landmeter Callens en Vandermeersch bvba Kortrijk, zijnde loten 2a en 2.  Dit perceel wordt 
verkocht aan de aanpalenden, dhr. en mevr. Rogiers-Deschaeck (kopers) , wonende Rietlaan 11, 
voor de totaalprijs van 18.000,00 €, gezien dit restperceel van geen nut is voor de stad Menen.

Artikel  3: Het perceel wordt verkocht met uitdrukkelijke bestemming als tuingrond.

Artikel 4 : De in bijlage gevoegde onderhandse verkoopovereenkomst, tussen dhr. en mevr. 
Rogiers-Deschaeck (kopers) enerzijds en het stadsbestuur Menen (verkoper), anderzijds, wordt 
integraal goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht.

Artikel 5 : De authentieke akte zal notarieel verleden worden via de afdeling Vastgoedtransacties. 
Ontwerpakte opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties wordt goedgekeurd en in 
bijlage hieraan gehecht. Verzoek wordt gericht aan de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de 
akte te verlijden. Alle kosten verbonden aan de aankoop zijn ten laste van de kopers, inbegrepen 
de leveringskosten.

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 
Vandaele, wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, de stad te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte. Het kantoor Algmene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het  nemen van enige 
ambtshalve inschrijving.

Artikel 6 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

o de kopers dhr. & mevr. Rogiers-Deschaeck

o de architect, dhr. Ph. Guilbert, STUDAR, Bruggestraat 316 te 8930 Menen

o Afdeling vastgoedtransacties, dhr. M. Vandaele, Ter Reigerie 9 bus 21 te 8800 
Roeselare.

6. GR/2020/036 | Inrichting LAR Businesscenter. Perceel 2 sanitair hvac. Verrekening nrs. 1 en 2. 
Goedkeuring. 

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

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 en 56 §3-4° : College van Burgemeester en Schepenen

Gemeenteraadsbesluit 27 maart 2019 punt 6-3. houdende de vaststelling van het Dagelijks 
Bestuur : de Gemeenteraad indien de eindrekening > 15% bedraagt van het oorspronkelijk gegund 
bedrag

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 en 56 §3-4°



Gemeenteraadsbesluit 27 maart 2019 punt 6-3. houdende de vaststelling van het Dagelijks 
Bestuur : de Gemeenteraad indien de eindrekening > 15% bedraagt van het oorspronkelijk gegund 
bedrag

Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2019 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, 
raming en plaatsingsprocedure voor de opdracht inrichting verdieping douanegebouw LAR tot 
Businesscenter Perceel 2 -gunningswijze : openbare procedure inclusief de verwijzingen naar de 
hogere bepalingen van wet en decreet.

Collegebesluit van 4 september 2019/1825 tot gunning van de opdracht na openbare procedure : 
gegund aan ASD BVBA Moorslede tegen bedrag € 43.196,53 exclusief BTW 21%.

Sluiting aannemingscontract bij ter post aangetekende brief van 30 september 2019.

Gemeenteraadsbesluit 27 maart 2019 punt 6-3. houdende de vaststelling van het Dagelijks 
Bestuur : de Gemeenteraad indien de eindrekening > 15% bedraagt van het oorspronkelijk gegund 
bedrag.

Feiten, context en argumentatie

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 uitgaand van de mogelijkheid van recuperatie binnen de verbouwing.

Bij de afwerking blijkt echter dat een integrale vernieuwing van de radiatoren een betere keuze is 
dan de gewone herschildering zowel uit esthetisch oogpunt als naar de technische kwaliteit van de 
meer moderne versie van radiatoren. Daarbij stellen aannemer en architect voor te kiezen voor 
toestellen als beschreven in bijgevoegde fiches Vanmarcke type origine compact. Uit de bijkomend 
prijsvraag ter verrekening blijkt dat de vervanging door nieuwe radiatoren(6.519,60) miniem meer 
kost dan de herschildering(voorstel aannemer perceel 1 binnenafwerking : +4043,27) (verschil : 
+2.476,33). Een integrale vernieuwing binnen perceel 2 ter waarde van € 6.519,60 is bijgevolg te 
rechtvaardigen kwalitatief en financieel.

De prijs aangeboden voor de levering en plaatsing van de nieuwe radiatoren is € 6.519,60 ex BTW 
21% (zie bijlage).  Eerder werd al een bijkomende ingreep binnen perceel 2 noodzakelijk uitgevoerd 
m.b.t. regeling van de werking van het systeem radiatoren bedrag : € 1.609,20 ex BTW. 
Gecumuleerd maken beide een bedrag van € 8.128,80 ex BTW. voor perceel 2.

Ten overstaan van het gunningsbedrag perceel 2 (€ 43.196,53 ex BTW)geeft dit een verhouding van 
€ 18,81 % in meer. 

Ingevolge de totale meerprijs van +18,81 % binnen perceel 2 dient het verrekeningsdossier nrs. 1 
en  2 voor perceel 2 vernieuwing radiatoren door de Gemeenteraad te worden goedgekeurd.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel :

De verrekeningen nrs. 1- regeling systeem radiatoren en 2- vernieuwing radiatoren inrichting LAR 
Businesscenter worden goedgekeurd voor het bedrag van respectievelijk € 1.609,20 ex BTW 21% 
en € 6.519,60 exclusief BTW 21% - totaal : € 8.128,80 ex BTW. voor perceel 2.

7. GR/2020/032 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad-provinciaal mobiliteitspunt 
(PMP). 

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

Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (en wijzigingen) 

Juridische grond



Wet van 30.07.2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking 
van persoonsgegevens

Ondertekening Burgemeestersconvenant op 18 oktober 2013

Feiten, context en argumentatie

In de zitting van 19 februari 2020 keurde het College van Burgemeester en Schepenen definitief 
goed om voor een tweede maal deel te nemen aan de Testkaravaan. Dit is een mobiliteitsactie, 
georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, waarbij personeelsleden van bedrijven de 
kans krijgen om voor een korte tijd

een duurzaam alternatief voor de wagen (elektrische (bak)fiets, buspas…) kunnen testen. Via 
deelname maken personeelsleden ook kans om een bijkomende prijs te winnen.

Om effectief de actie te kunnen starten, dient de stad wel een overeenkomst aan te gaan met de 
provincie en dit met het oog op het uitwisselen van gegevens.

Het college wordt verzocht hiertoe een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren, waarbij de 
samenwerking tussen de provincie en de werkgever met betrekking tot het duurzaam woon-
werkverkeer wordt geregeld en de modaliteiten hiertoe worden uiteengezet. 

De provincie West-Vlaanderen verbindt zich tot het gratis leveren van een pakket aan diensten 
inzake woon-werkmobiliteit aan de werkgever. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
basispakket van diensten (ezine, helpdesk . belangenbehartiging) en diensten op maat van de 
werkgever (oa mobiliteitsadvies, mobiscan..) 

Als werkgever verbindt de stad Menen zich ertoe tot informatieuitwisseling aan de werknemers 
omtrent duurzaam woon-werkverkeer, voorzien van fietsparkeerplaatsen enz. De stad engageert 
zich eveneens tav e Provincie om inzake duurzame mobiliteit een voorbeeldfunctie te zijn. 

Als werkgever bezorgt de Stad aan de provincie West-Vlaanderen een anonieme adressenlijst van 
zijn werknemers met diverse gegevens zoals straat, huisnummer, postcode, gemeente, 
uurrooster, afdeling, vestiging. Vermits dit persoonsgegevens zijn die verwerkt zullen worden 
voor de opmaak van puntenkaarten en mobiscans verbindt de provincie West-Vlaanderen er zich 
toe om de toepasselijke wetgeving inzake privacy na te leven. 

Overwegende dat duurzame mobiliteit kadert in het meerjarenplan 20-25 van de stad 
overeenkomstig de beleidsdoelstellingen  "Nette en mobiele stad", "Groen en klimaat" en 
"Mensenmaat".

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de stad Menen met 
betrekking tot het duurzaam woon-werkverkeer wordt goedgekeurd.

De overeenkomst wordt in bijlage hierbij gehecht.

8. GR/2020/026 | Overeenkomst tussen stadsbestuur en KSZ aangaande lijst van de inwoners te 
verkrijgen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

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

Bevoegdheid orgaan

art. 2 - 40 - 41 van het DLB;

Juridische grond

gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2019 waarbij de algemene gemeentebelasting werd 
vastgesteld;



aanvraag van 13 januari 2020 aan Dhr. Robben - Administrateur-Generaal van KSZ en mevr. 
Miseur - Afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer KSZ voor het bekomen van een nieuwe 
overeenkomst tussen de KSZ en het Stadsbestuur;

overeenkomst nr. 20/025 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de stad 
Menen voor de automatische toekenning van aanvullende rechten, met toepassing van 
beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 
overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een KSZ;

mail van de KSZ van 3 februari 2020 waarbij o.a. een kopie van de kennisname door de 
gemeenteraadsleden wordt gevraagd;

Feiten, context en argumentatie

Uitvoering van het reglement van de algemene gemeentebelasting van 18 december 2019 waarbij 
er een overeenkomst nodig is tussen de KSZ en het stadsbestuur met het oog op de automatische 
toekenning van een belastingvermindering.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert is blij dat toch een aantal personen in aanmerking komen voor deze 
vermindering. Ze vindt het spijtig dat het huidig bestuur niet verder kijkt naar die mensen die 
amper 50 of 100 euro meer hebben, maar niet in aanmerking komen voor deze vrijstelling . 
Schepen Syssauw verwijst naar de tussenkomsten die schepen Declercq hiervoor reeds gedaan 
heeft. Schepen Declercq vat de argumentatie samen dat 3900 van de 14000 gezinnen onder het 
verminderd tarief vallen en is ze niet akkoord dat hier niet de meest kwetsbare gezinnen onder 
zouden vallen. Zonder inspanningen en op een gemakkelijke manier krijgen deze mensen de 
vrijstelling.    

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst van de KSZ nr. 20/025 van 23 januari 2020 
inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de stad Menen voor de 
automatische toekenning van aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 
11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een KSZ. Deze 
overeenkomst geldt voor de inkohiering van de algemene gemeentebelasting voor het toekennen 
van de vermindering aan belastingplichtigen met een verhoogde tegemoetkoming gedurende de 
aanslagjaren 2020-2024 (maximaal vijf jaar). 

9. GR/2020/034 | Goedkeuren subsidiereglement voor organisatoren wielerwedstrijden op 
grondgebied Menen 

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

Bevoegdheid orgaan

Het college van Burgemeester & Schepenen

Juridische grond

Gemeentedecreet

Feiten, context en argumentatie

Tot op vandaag is het zo dat wielerwedstrijden betoelaagd worden ofwel via het gewoon 
sportsubsidiereglement ofwel via het bijzonder sportsubsidiereglement. De eerder gewone 



wedstrijden kregen op heden een bedrag van 125 € per wedstrijd via het gewoon 
subsidiereglement. Dit is zo historisch gegroeid.

De bijzondere wedstrijden krijgen een subsidie via het bijzonder subsidiereglement met de reden 
“clubs die de stad een bijzondere uitstraling geven”. Volgende wielerwedstrijdorganisatoren 
krijgen op heden subsidies van de stad Menen:

 Lauwe Koerse: 250 € (via gewoon subsidiereglement: 2 wedstrijden aan 125 €)

 KWSC Menen: 250 € via het gewoon subsidiereglement (1 afwachtingswedstrijd  voor 
Menen Kemmel Menen en 1 mountainbiketocht à 125 €) en 1250 € via het bijzonder 
subsidiereglement voor Menen-Kemmel- Menen.

 Sportieve Hoop Rekkem: 500 € via gewoon subsidiereglement (4 wedstrijden à 125 €) en 
1500 € via het bijzonder subsidiereglement voor organisatie Beker van België 

Voor 2020 is er een budget voorzien van € 3.750,00 op 64930000/074010. Dit budget blijft 
hetzelfde als vorig jaar, het betreft hier dus enkel een herverdeling van middelen op basis van het 
criterium bedrag organisatievergunning. 

In bijlage kunnen jullie het nieuwe reglement terugvinden. Dit reglement werd reeds 
goedgekeurd door de sportraad op 04/02/2020.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad gaat akkoord met het stedelijk subsidiereglement voor 
organisatoren wielerwedstrijden:

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN WIELERWEDSTRIJDEN

                              

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt binnen de kredieten voorzien onder artikel 
6493000/074010  subsidies beschikbaar aan wielerclubs voor de organisatie van 
wielerwedstrijden.

De wielerclub en wielerwedstrijd dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

1. De wielerclub dient erkend te zijn door de stad Menen

2. De wielerwedstrijd dient door te gaan op grondgebied van de stad Menen

3. De wielerwedstrijd dient een door UCI of door Cycling Vlaanderen erkende wedstrijd te 
zijn

 

ARTIKEL 2

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de organiserende wielerclub aan de stad 
Menen een lijst  te bezorgen tegen ten laatste 1 december van het jaar “x” voor wedstrijden die 
plaatsvonden in de periode tussen 1 december van het jaar “x-1” en 30 november van het jaar “x” 
.

De subsidie wordt uitbetaald door de stad Menen ten laatste op 31 december van het jaar “x”.

 

 

Artikel 3

De berekening van de subsidie gebeurt als volgt:



 Elke wielerclub die voldoet aan de voorwaarden onder artikel 1 ontvangt een basisbedrag 
van 100 € per club ongeacht het aantal wedstrijden die ze organiseren.

 Per club worden de bedragen van de organisatievergunningen van al hun georganiseerde 
wedstrijden opgeteld.

 Indien het totaalbedrag van de organisatievergunningen tussen de 0 en 750 € bedraagt 
ontvangt men 1 punt; voor een totaalbedrag tussen de 751 € en 1500 € krijgt men 2 
punten,  voor een totaalbedrag tussen de 1501€ en 2250 € krijgt men 3 punten enz… .

 Tot slot wordt het totaal aantal punten van de organiserende wielerclubs opgeteld.

 Het beschikbare bedrag wordt dan gedeeld door het totaal aantal punten.

 Zo bekomt men een bedrag per punt.

 Dit bedrag wordt dan vermenigvuldigd met het aantal behaalde punten per club.

10. GR/2020/022 | Samenwerkingsovereenkomst Dierenasiel De Knuffelpootjes 

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

Bevoegdheid orgaan

Artikel 2 – Decreet lokaal bestuur

Artikel 40-41 – Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

 Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren 
(Dierenwelzijnswet)

 Samenwerkingsovereenkomst met De Grensstreek vzw, zoals stopgezet in 2018 op 
aangeven van de vzw De Grensstreek, en formeel beëindigd met ingang  van 01.01.2020 
bij beslissing van het schepencollege dd. 05.02.2019;

Feiten, context en argumentatie

Volgens de Dierenwelzijnswet dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor 
zwervende, verloren of achtergelaten dieren op hun grondgebied. De meeste lokale besturen 
werken hiervoor samen met een dierenasiel in hun buurt, zo ook Stad Menen. Stad Menen 
werkte tot vorig jaar samen met vzw De Grensstreek. Gelet op de stopzetting van de 
samenwerkingsovereenkomst met De Grensstreek, wijst Stad Menen vanaf 1 januari 2020 vzw 
Dierenasiel De Knuffelpootjes aan voor de opvang van verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in 
beslag genomen of verbeurd verklaarde dieren op het grondgebied van de stad. Honden, katten, 
kleine zoogdieren en vogels worden er opgevangen. Samen met andere actoren op het 
grondgebied werkt Dierenasiel De Knuffelpootjes ook mee aan het zwerfpoezenbeleid van Stad 
Menen.

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt , en wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter goedkeuring.

Een vergelijkbare samenwerkingsovereenkomst zal ook worden opgemaakt met de andere 
gemeenten binnen het werkingsgebied van vzw Dierenasiel De Knuffelpootjes.

Tussenkomsten

Raadslid Roussel komt tussen en stelt vast dat er vroeger 3 gemeenten (Menen, Wevelgem en 
Ledegem) deelnamen en nu nemen maar 2 gemeenten deel, zijnde Menen en Wevelgem en 
Ledegem doet niet meer mee. Ze vraagt zich af of er dan nog voldoende financiële middelen 
overblijven met 1 gemeente minder. Ze merkt op dat Ledegem bij Roeselare aansluit waarbij er 
sterk geïnvesteerd werd in een nieuw gebouw. Heeft Menen ook overwogen om in dit project 
mee te stappen? Er zullen in Menen grote investeringen nodig zijn in het gebouw en in personeel, 
want het bestaande gebouw is sterk verouderd en zal de stad dan financieel ondersteunen om 
het gebouw te verbeteren? Schepen Breye is blij dat er tenminste nog een werking is van een 



asiel en wat Ledegem beslist, is dit hun keuze. In de beleidsnota staat er dat de stad blijft ijveren 
voor een nieuw asiel in Menen. Raadslid Roussel herhaalt of er dan voldoende financiële 
middelen zullen zijn en of dat het gebouw in een goede staat gebracht zal worden. Schepen Breye 
meldt dat er voorlopig geen afspraken zijn rond een nieuw gebouw. Ze is blij dat er nog een 
werking is en dat Wevelgem meestapt. De Knuffelpootjes zijn professioneel bezig en de stad is 
tevreden met hun aanpak. Bij de laatste komst van Dierenwelzijn waren er enkele opmerkingen 
en die waren niet onoverkomelijk en Dierenwelzijn hadden minder problemen met het 
gebouw. Raadslid Mingels is blij dat deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring ligt. In 
een vorige gemeenteraad had hij er reeds op gewezen dat er middelen werden toegekend zonder 
een overeenkomst. Dit was een pragmatische oplossing van de diensten. Eigenlijk is dit een valse 
start en hij betreurt dat er geen samenwerking is met de politiezone. Het is interessant om die 
aan twee aan elkaar te linken. Dit is eigenlijk een verlies van kwaliteit. Een ander gegeven is dat 
het gaat om een aftands gebouw en misschien kan Dierenwelzijn Vlaanderen er initiatief nemen. 
De gebouwen hebben de tand des tijds gezien, maar zullen ze die ook doorstaan? We hebben hier 
toch veel aannemers. Er is veel gecommuniceerd in de pers in plaats van gewerkt om alles tijdig 
klaar te krijgen. Wat er ook gebeurt, de stad blijft verantwoordelijk voor verloren gelopen dieren. 
Stel dat de VZW het niet rond krijgt, dan nog blijft de stad verantwoordelijk om dit te organiseren. 
Het blijft een aandachtspunt voor de toekomst. Hij hoopt dat er ook veel wordt ingezet op 
sensibilisering los van de kwaliteit die geleverd wordt en dit om te vermijden dat er zo'n toeloop is 
in het asiel. Raadslid Roussel vraagt om de opmerkingen van Dierenwelzijn te kunnen krijgen. 
Schepen Breye zal die opvragen bij het dierenasiel. De bezorgdheden van het raadslid zijn van de 
hare en ze is blij dat er nog een asiel is en ze heeft zich ingezet om capabele mensen te vinden. 
We zullen zien waarnaar we naar toe gaan in de toekomst. Ze is blij met wat er nu is en voor 
sensibilisering wil ze zich hard inzetten voor de zwerfpoezen in samenwerking met Katimoe en 
Dierengeluk.          

     

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel : De gemeenteraad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Menen en vzw Dierenasiel De Knuffelpootjes goed als volgt:

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

DIERENASIEL DE KNUFFELPOOTJES

 

Ten gevolge de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn van de dieren wordt tussen

 

Stad Menen met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Grote Markt 1 en hier vertegenwoordigd 
door:

De heer Tom Vlaeminck, voorzitter van de gemeenteraad

De heer Eric Algoet, algemeen directeur

hierna de ‘stad’

 

handelend overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2020

 

en



 

Dierenasiel De Knuffelpootjes vzw, dierenasiel erkend door de Minister voor Dierenwelzijn onder 
nummer HK 30301364 met maatschappelijke zetel te 8930 Menen-Rekkem, Brun Cornet 40 en 
hier vertegenwoordigd door:

Sylvie Ossieur, bestuurder

hierna het ‘dierenasiel’

 

handelend overeenkomstig artikel 17 van de statuten

 

volgende samenwerkingsovereenkomst gesloten:

 

Artikel 1. – Voorwerp

 

Overeenkomstig artikel 9, §1 van de wet van 14 augustus 1986 wijst de Stad Menen de vzw 
Dierenasiel De Knuffelpootjes aan voor de opvang van verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in 
beslag genomen of verbeurd verklaarde dieren op het grondgebied van de stad.

 

Artikel 2. – Duur van de overeenkomst

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot 31 december 2025.

De overeenkomst wordt daarna stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.

Partijen kunnen bij aangetekend schrijven 3 maanden voor het einde van elk kalenderjaar de 
overeenkomst opzeggen.

 

Artikel 3. – Dienstverlening en afspraken met het dierenasiel

 

1. De volgende dieren kunnen in Dierenasiel De Knuffelpootjes vzw terecht:

 Honden;

 Katten;

 Kleine zoogdieren (huisdieren);

 Vogels (huisdieren).

1. Op weekdagen is er in het dierenasiel altijd personeel aanwezig van 15 tot 18 uur en op 
afspraak.

2. Het dierenasiel houdt zich eraan op zaterdag minstens drie uur open te zijn.

3. In samenspraak met de stad, het dierenasiel en de politiezone wordt op een bepaalde 
locatie een buitenhok ter beschikking gesteld.

4. Het dierenasiel stelt een lijst met de contactgegevens van de medewerkers ter 
beschikking van de stad en de politiediensten voor eventuele noodgevallen.

5. Het dierenasiel stelt een modelformulier voor het registreren van opgenomen dieren ter 
beschikking van de stad.



6. Alle inwoners mogen gevonden dieren (gratis) en afstandsdieren (tegen vergoeding) 
onderbrengen in het dierenasiel, zoals vermeld onder artikel 3, punt 1. Inwoners kunnen 
hiervoor opvangkooien tegen borgstelling ontlenen.

7. Bij overbezetting kunnen dieren worden geweigerd, worden doorverwezen naar andere 
erkende dierenasielen of geplaatst worden bij gastgezinnen.

8. Het dierenasiel zorgt ervoor dat alle honden, alvorens zij geplaatst worden, geregistreerd 
en gechipt zijn.

9. De stad vertrouwt de aanpak van verwilderde huiskatten en zwerfkatten toe aan het 
dierenasiel, die hiervoor ook samenwerkt met de andere specifieke actoren actief op het 
grondgebied van de stad. Het dierenasiel zorgt ervoor dat alle katten geregistreerd, 
gechipt en steriel gemaakt worden.

10. Het dierenasiel bezorgt maandelijks aan de stad een overzicht van de interventies en 
opnames van verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurd 
verklaarde dieren.

 

Artikel 4. – Uitvoeringsmodaliteiten stad

 

1. Voor verplaatsingen uitgevoerd door het dierenasiel voor interventies zoals bedoeld in 
artikel 3.11,  wordt een vergoeding betaald aan het dierenasiel ten belope van 30 euro 
per interventie. Voor interventies tijdens het weekend, feestdagen en tussen 19 uur ’s 
avonds en 8 uur ’s morgens wordt de vergoeding vastgelegd op 40 euro per interventie. 
Indien het dierenasiel de kost van de interventie niet kan verhalen, kan het 
bovenvermelde bedrag gefactureerd worden aan de stad.

 

Artikel 5. – Toelage, financiële controle, jaarverslag en contractdierenarts

 

1. De stad betaalt jaarlijks een werkingstoelage van € 0,3125 per inwoner aan het 
dierenasiel. De toelage wordt bepaald op het aantal inwoners ingeschreven op 1 januari 
van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar.

2. Op eenvoudig verzoek geeft het dierenasiel de stad volledige inzage in haar boekhouding 
en kan de stad ten allen tijde alle facturen en/of andere financiële bewijsstukken 
opvragen.

3. Het dierenasiel stuurt jaarlijks een werkingsverslag met de lijst van de opgevangen dieren 
op naar de stad. Het werkingsverslag wordt uiterlijk op 15 februari van het jaar volgend 
op het werkingsjaar aan de stad bezorgd.

4. Het aanduiden van de wettelijk verplichte contractdierenarts door het dierenasiel wordt 
minstens tweejaarlijks opengesteld via een objectieve en transparante procedure, waarbij 
de criteria voor toewijzing vooraf worden vastgelegd. Elke dierenarts gevestigd in het 
werkingsgebied krijgt de kans om deel te nemen aan deze procedure.

 

Opgemaakt te Menen op 4 maart 2020,

 

In 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart een origineel te hebben ontvangen.

 

Voor de stad                                                                                                     Voor het dierenasiel

                                                                                             



 

 

Tom Vlaeminck,                                                                                                          Sylvie Ossieur,

Voorzitter van de gemeenteraad                                                              De gedelegeerd bestuurder

 

 

Eric Algoet,

De algemeen directeur

11. GR/2020/031 | Goedkeuren verhoging percentage bijdrage werkgever tweede pensioenpijler 
contractuele personeelsleden stad Menen. 

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

Bevoegdheid orgaan

Gelet op artikel 186 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad de 
rechtspositieregeling van het personeel vaststelt.

Juridische grond

Gelet op de Rechtspositieregeling van personeel van stad en OCMW Menen, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2020;

Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel 
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit 
die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2010 waarbij er met ingang van 1 
januari 2010 een aanvullend pensioenstelsel ingevoerd werd voor de contractuele 
personeelsleden.  Het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 
werd goedgekeurd.  De pensioentoelage werd vastgelegd op 1% van het pensioengevend 
jaarloon.

Feiten, context en argumentatie

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er voorzien om de bijdragevoet van de werkgever in 
de tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel op te trekken naar 2 % van het 
pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2020 en naar 3 % van het pensioengevend jaarloon 
vanaf 1 januari 2021.  Deze extra bijdragen kaderen in de talrijke initiatieven om enerzijds het in 
dienstzijnde personeel maximaal te waarderen en anderzijds om Menen als een aantrekkelijke 
werkgever te positioneren.  De extra bijdragen kunnen ook deels gerecupereerd worden via een 
halvering van de responsabiliseringsbijdrage.  De kost voor de tweede pensioenpijler (1 % van het 
pensioengevend jaarloon) bedroeg in 2019 ca. 42.000 euro voor het stadspersoneel. 

In de nieuwe rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW Menen werd de regeling 
inzake de tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden expliciet opgenomen.  De 
geplande verhoging van de bijdragevoet werd, in het kader van de onderhandelingen van de 
nieuwe RPR, op dinsdag 21 januari 2020 officieel onderhandeld met de syndicale organisaties. De 
onderhandelingen resulteerden in een protocol van akkoord met de drie vakorganisaties.  

Tussenkomsten

Raadslid Coppens heeft niet onmiddellijk een vraag. Hij hoort spreken over de krapte op de 
arbeidsmarkt en  vele gemeenten voelen dit aan omdat ze niet kunnen discussiëren over de 



arbeidsvoorwaarden. Maar maakt dit een verschil uit als het percentage van 1% naar 3% gaat. Hij 
wil het niet beklemtonen, maar het gaat dikwijls om mensen die hetzelfde werk doen, ongeveer 
hetzelfde loon hebben, maar een ander statuut hebben. Het  verschil tussen statutaire en 
contractuele personeelsleden is heel onrechtvaardig en er is een groot verschil in de 
pensioenopbouw. Op zich is de verhoging wel goed, maar het gaat vooral om de 
responsabiliseringsbijdrage, niet zozeer om de krapte op de arbeidsmarkt. De 
responsabiliseringsbijdrage wordt wel getemperd wat voor de toekomst een goede zaak is. Hij 
heeft niks gehoord van de schepen bevoegd voor personeel over die discriminatie. Schepen 
Declercq is akkoord dat er een discrepantie bestaat  en dit gaat hier niet in Menen opgelost 
worden. Wat betreft "employer branding" werd beslist om ook de personeelsleden het OCMW 
mee te nemen, hoewel er binnen het OCMW nog geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd 
is. We gaan de krapte op de arbeidsmarkt niet wegnemen maar we zijn bezig met het waarderen 
van onze medewerkers, met de verhoging van de maaltijdcheques, het voorzien van vorming. 
Raadslid Coppens vindt het normaal dat het OCMW meegenomen wordt, los van alle politieke 
overwegingen, niettegenstaande het nog 2 entiteiten blijven.               

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : De bijdragevoet van de werkgever in de tweede pensioenpijler voor het contractuele 
personeel van stad Menen wordt met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar 2 % van het 
pensioengevend jaarloon. 

Artikel 2 : De bijdragevoet van de werkgever in de tweede pensioenpijler voor het contractuele 
personeel van stad Menen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar 3 % van het 
pensioengevend jaarloon.  

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

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

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 32

Juridische grond

DLB art. 32

Feiten, context en argumentatie

Zijn er opmkerkingen te maken over het proces-verbaal van de zitting van 5 februari 2020 ?  Art 
32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over 
de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het 
zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 5 februari 2020  wordt goedgekeurd.

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

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond



Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

 

Raadsleden Eddy Vandendriessche, Berenice Bogaert, Frederik Vandamme, Philippe Mingels, 
Laurent Coppens hebben mondelinge vragen ingediend. 

 

Mondelinge vragen van raadslid Eddy Vandendriessche
1. Vraag ivm projecten rond preventie.

Negen gemeenten hebben opnieuw een projectiesubsidie gekregen rond preventie van 
gewelddadige  radicalisering. Graag wil ik van de bevoegde schepen weten wat zijn plannen zijn in 
deze voor 2020. Daar wij ook in onze stad een grote vertegenwoordiging van asielzoekers en 
inwijkelingen hebben ben ik in deze zeer bezorgd of er opvolging is van deze toch niet 
onbelangrijke situatie.
De Burgemeester antwoordt dat deze vraag reeds vroeger beantwoord werd omdat de 
mondelinge vraag door een vergetelheid niet meegenomen werd in de vorige gemeenteraad. De 
stad Menen krijgt voor het 5de jaar een projectsubsidie in het kader van de preventie van 
radicalisering (Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling Gelijke Kansen, Integratie 
en Inburgering). Het vijfde werkjaar loopt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. De stad 
krijgt hiervoor een bedrag van 58.500€. De planning van het werkjaar 5 omvat het  aanbieden van 
vormingen aan de trainers en/of leiders van verschillende sport- en jeugdverenigingen in stad 
Menen in het kader van de aanpak van radicalisering en polarisering. Vorming binnen het lager 
onderwijs, het secundair onderwijs en het brede welzijns- en jeugdwerk landschap in het kader 
van polarisering. Sensibiliseringsacties op vlak van radicalisering en polarisering. Naast de acties 
binnen het plan wordt ook op andere domeinen gewerkt rond het fenomeen binnen onze stad:

 LIVC-R (Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisering): op dit overleg worden maandelijks 
alle personen/verenigingen besproken met politie, OCMW en andere stadsdiensten 
waarbij alle informatie met elkaar wordt gedeeld.

 Samen met alle betrokken diensten worden geregeld acties opgezet in kader van 
domiciliefraude, sociale fraude en huisjesmelkerij.

 Bestuurlijk aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hierbij worden zowel preventieve als 
repressieve bestuurlijke maatregelen genomen om te verhinderen dat de 
(georganiseerde) criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze stad kan 
vestigen, maar evenzeer ontdekte (georganiseerde) criminaliteit een halt toeroepen of 
sanctioneren. 

o Bv. via GAS, intrekken of weigeren van vergunningen, sluiten van 
etablissementen, opleggen van een moraliteitsonderzoek, …

 2. Vraag ivm proper houden van de straten. 

In Leiedraad worden de inwoners van Menen opgeroepen om hun stoep, goot enzovoort proper te 
houden. Dit kunnen wij van Vlaams Belang alleen maar toejuichen. Deze verplichting geldt al vele 
jaren, maar wordt meestal niet toegepast. De gemeenschapswachten moeten daarop toezien. Ik 
hoop dan ook dat dit gebeurt. Ik denk dat  met de mensen die zij ter beschikking hebben, dit 
meestal een doodgeboren voorstel is . En dat de stad andere oplossingen zal moeten bedenken . 
Meer personeel ? Aan het schepen college om de nodige stappen te ondernemen.
Schepen Roose antwoordt dat begin maart alle gemeenschapswachten starten met het 
systematisch aflopen van alle straten op het grondgebied van Menen, Lauwe en Rekkem (elk 
binnen hun eigen zone) om alle gebouwen en woningen (incl. openbare gebouwen) waar onkruid 
groeit, te catalogeren en de eigenaars/bewoners hierover aan te spreken in het kader van artikel 
104 van het APV. Hij antwoordt dat er inspanningen worden gedaan om de eigen gebouwen in 
orde te krijgen. Hij heeft vertrouwen in de gemeenschapswachten en hij rekent erop dat alle 
straten gedaan zullen worden. Dit is maar 1 element in het kader van de netheid van de stad. 



Vandaag werd ook de netheidsbarometer verlengd waar we met MIROM samenwerken. We 
hebben een aantal handvaten klaar en het voorstel van de gemeenschapswachten zal slagen. 
Raadslid Vandendriessche hoopt op zijn beurt dat dit zal slagen met de weinige 
gemeenschapswachten die er nog zijn voor de 36.000 inwoners van de stad. De Voorzitter meldt 
dat er een goede 33.000 inwoners zijn in Menen.        

Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert
3. Vraag ivm verkeersveiligheid rond de scholen. 
Om de verkeersveiligheid rond een 10-tal scholen in Menen te verhogen neemt het stadsbestuur 
passende maatregelen, mede door de externe subsidie van 119.000 euro van de hogere overheid. 
Dit is zeer positief en dit ondersteunen wij als CD&V ten volle. Wel blijft de vraag; wat er met de 
verkeersveiligheid rond de andere scholen, die nu niet in het plan zijn opgenomen. Hierbij denken 
we aan :

- De Kamelion
- Charel Capellestraat
- Ook voor de Rekkemse scholen Barthel en Ons Kasteeltje dienen er
  dringend maatregelen genomen te worden om de verkeersveiligheid te verhogen

Vraag : Kunnen er in de zeer nabije toekomst ook veiligheidsmaatregelen genomen worden voor 
deze scholen,  die nu uit de boot vallen ? -

Schepen Roose antwoordt dat de aanpassingen aan de 10 voorziene schoolomgevingen binnen 
de zes maand na toekenning van de subsidies dienen te worden uitgevoerd. In combinatie met de 
andere werkzaamheden zal dit reeds een erg arbeidsintensief proces zijn. Echter zal dit niet 
beletten om ook de andere schoolomgevingen te blijven monitoren en mogelijke oplossingen aan 
te reiken. Zo bekijkt de dienst mobiliteit alvast de mogelijkheid om aan basisschool Kameleon 
paaltjes voorzien aan de oversteek in de René Gombertstraat om die veiliger te maken. Voor GBS 
Barthel zal dan weer een dossier worden opgemaakt in samenspraak met het gewest om de zone 
30 aan te passen. Voor de andere aangehaalde schoolomgevingen dient dan weer verder te 
worden onderzocht welke aanpassingen noodzakelijk, wenselijk dan wel mogelijk zijn. Er moet 
daarbij worden gewaakt dat geen half werk wordt gedaan, dat dan nadien zou moeten worden 
bijgestuurd. Schepen Roose meldt dat dit uniek is in Vlaanderen en dit kan de basis zijn om een 
parlementaire vraag te stellen. Deze werken zijn waar te maken binnen de 6 maanden. Dit belet 
niet dat als andere scholen de melding doen, dat we dan ook naar oplossingen zullen zoeken. Er 
zijn nog 2 basisscholen waar we mee in gesprek zijn, zoals bijvoorbeeld de Sint-Jansschool. We 
nemen dit mee met de schoolraad. Voor Team 8930 geldt veiligheid als een prioriteit. Raadslid 
Bogaert somde de 4 scholen op bij wijze van voorbeeld. De Sint-Jansschool zou ook in orde 
moeten komen.     

 

Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme.
4. Vraag ivm tijdelijke irichting van braakliggend terrein in de Rijselstraat. 

Op 26 april 2019 kwam er een bevel tot slopen van de gebouwen gelegen Rijselstraat 16 tot 20. 
Binnen de twee jaar dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor een definitief 
project tot heropbouw van de constructie. In die tussentijd zou een tijdelijke inrichting komen die 
volgende elementen bevat:

 Aanleg van groen

 Aanleg van een doorsteek voor fietsers en voetgangers

 Aanleg van beplanting

 Aanleg van een zandbak.

De deadline van 25 augustus 2019 was zeer ambitieus. Op vandaag is hier echter nog geen spoor 
van aanleg. Eerder werd al het weer aangehaald als excuus. Dit kan tellen voor de groenaanleg 
maar niet voor de zandbak en de doorsteek. Bovendien kon de eigenaar het terrein al 
voorbereiden. Bij het nalezen van het dossier stel ik vast dat de stad niet heeft stilgezeten en 
regelmatig contact nam met de eigenaar om hem vriendelijk aan te sporen werk te maken van de 



regularisatie van de sloop en de tijdelijke inrichting. Op 19 februari werd de bouwvergunning die 
de sloop regulariseert goedgekeurd. Deze bouwvergunning bevat twee deadlines:

 Voor 15 maart dient de tijdelijke inrichting te worden gerealiseerd.

 Voor 30 mei dienen de wachtgevels te worden geïsoleerd en duurzaam afgewerkt.

Het bevelschrift van de burgemeester van 26 april 2019 bevat onder artikel 4 een stok achter de 
deur:

Bij gebrek aan vrijwillige uitvoering tegen deze termijnen vernoemd in artikel 1, 2 en 3 (25 
augustus 2019) zal het stadsbestuur overgaan tot het nemen van de nodige ambtshalve 
maatregelen op kosten en op risico van de eigenaar. Met name tot bijkomende 
beveiligingsmaatregelen, tot de afbraak en alsook tot tijdelijke herinrichting. 

Bij gebrek aan vrijwillige betaling zullen alle kosten hiervan gerechtelijk worden ingevorderd. Ik 
kan enkel concluderen dat het stadsbestuur net als wij bezorgd zijn over het beeld van de 
Rijselstraat als belangrijke as in onze handelskern. Zoals iedereen in Menen opmerkt, 
braakliggende terreinen waar niets mee gebeurt geven geen fraai beeld aan onze handelskern. 
Met of zonder medewerking van de eigenaar moet de tijdelijke inrichting gerealiseerd te zijn voor 
een jaar voorbij is. Heeft het schepencollege al een standpunt ingenomen over de te volgen 
stappen als de tijdelijke inrichting tegen 15 maart niet is gerealiseerd?

Vanaf wanneer neemt het schepencollege initiatief om het terrein zelf op kosten van de eigenaar 
in te richten, zoals voorzien in artikel 4 van het bevelschrift van de burgemeester?

Schepen Roose antwoordt dat het bestuur dit dossier nauwgezet blijft opvolgen en de stad blijft 
de eigenaar hierop aanspreken. De stad heeft een standpunt en het is echter niet aangewezen dat 
de stad in publieke zitting de concrete stappen en/of procedures die zij hiertoe zal ondernemen, 
toelicht, dit om de rechten van de stad niet te schaden. Deze acties zullen een datum hebben. 
Raadslid Vandamme vraagt dat dit verder in de besloten zitting zou besproken worden. Schepen 
Roose vindt dat het misschien verder besproken kan worden dat dit nog een toelichting vergt.   

5. Vraag ivm stand van zaken slopen panden in de Rijselstraat. 

Graag krijg ik een stand van zaken over de panden tegenover de Sint-Vedastuskerk in de 
Rijselstraat.
Hoever staat het met de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden en wat is de verdere planning 
voor de heropbouw?

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat de invulling van beide panden reeds meerdere malen 
afgetoetst werd met externe partners doch in de raad van bestuur van het AGB werd op 4 juni 
2019 beslist tot sloping. Het dossier werd intern voorbereid doch er waren nog een aantal zaken 
af te toetsen rond de mogelijke, tijdelijke ontsluiting als de omgevingswerken starten rond het 
ziekenhuis (Oude Leielaan). De noodzakelijke documenten zijnde sloopinventaris, asbestinventaris 
en de archeologische nota zijn reeds voorhanden naast de opmetingen van de huidige situatie. 
Voor de indiening  van het dossier werd er in de raad van het AGB op 18 februari een ontwerper 
aangesteld waarna op 25 februari tezamen met de diensten, de bevoegde schepenen en de 
ontwerper nog een aantal zaken werden overlopen om tot een tijdelijke en duurzame invulling te 
komen (afwerking gevels, soort verharding voor de tijdelijke doorgang, groene invulling, 
verlichting). Het is de bedoeling om het dossier voor de sloopvergunning in te dienen tegen 20 
maart. Het dossier wordt behandeld binnen de eigen diensten. De effectieve afbraakwerken 
worden gepland in oktober. Raadslid Vandamme weet dat de dingen hun tijd nodig hebben en 
hoever staat de wederopbouw? Schepen Vandenbulcke stelt dat er nog plannen zijn en dat het 
de bedoeling dat er een doorsteek komt conform het masterplan. Raadslid Vandamme kan dit 
toejuichen en hij heeft ook gehoord van een tijdelijke invulling. De Rijselstraat is toch nog een 
winkelstraat en als er een tijdelijke parking zou komen, dan zou men een akker kunnen hebben. 
Hij dringt aan op een snelle heropbouw. Schepen Roose meldt dat de aanpak van de 
omgevingsvergunning voor de Oude Leielaan zo voorzien is dat er op het einde van het jaar 
gestart kan worden met de werken van de Blekerijvesting tot aan de Waalvest. Deze zone kan 
gebruikt worden tot het einde der werken. De Voorzitter vindt dat dit zo kan doorgaan en de 
werken zullen zo ongeveer een jaar duren. 



 Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.

6. Vraag ivm Ontwikkelingssamenwerking herschikt.

De Voorzitter wenst te wijzen dat zodra de persoonlijke levenssfeer in het gedrang zou komen, hij 
deze vraag naar de besloten zitting zal verwijzen. Raadslid Mingels hoopt dat ook de mensen die 
antwoorden identiek zullen handelen. De Voorzitter meldt om ook zo tussen te komen.    

Op 5/02/2020 heeft het CBS beslist om negatief te antwoorden op de schriftelijke vraag van VZW 
De Steiger dd 31/01/2020 mbt tot de gewenste overheveling van personeel betrokken op het 
thema ontwikkelingssamenwerking. Ter argumentatie werd aangevoerd dat het geïntegreerd 
organogram van stad en OCMW in de zomer van 2019 werd een goedgekeurd en dat daarop de 
goedkeuring van het meerjarenplan is gevolgd. Er wordt ook gewezen op het feit dat de voorziene 
acties mbt het Noord-Zuidbeleid in die nieuwe organisatiestructuur kunnen worden opgenomen 
door een ander personeelslid. Er wordt zelfs gesteld dat vanuit de strategische cel een nieuwe elan 
kan gegeven worden aan de beleidsverwachtingen. De operationele uitvoering kan dan weer 
opgenomen worden binnen de Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs. Mijn fractie wil graag weten of er 
binnen voormelde goedgekeurde documenten nog verrassingen mogen worden verwacht. Het lijkt 
er heel sterk op dat we in het najaar van 2019 een organigram hebben goedgekeurd, die heel wat 
marge laat voor interne verschuivingen. Is deze indruk correct? Feit is dat het beleidsdomein 
ontwikkelingssamenwerking in dat MJP wordt behandeld op p. 27 onder de noemer “Menen is een 
venster op de wereld” en dat het organigram – zoals aangegeven in de beslissing van 5/02 onder 
de Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs het item Noord-Zuid bevat – mét – en ik verwijs naar datzelfde 
organigram – een directe link naar CC De Steiger.

Schepen  Declercq antwoordt dat in het goedgekeurd organogram voorzien is dat inderdaad het 
Noord-Zuid beleid ondergebracht wordt bij de afdeling Vrije Tijd en onderwijs en niet bij cc De 
Steiger. De link naar cc De Steiger geldt voor meerdere beleidszaken van de afdeling Vrije Tijd en 
Onderwijs. Zoals ook aangeven in de nota aan de gemeenteraad bij de goedkeuring van het 
organogram biedt de strategische cel een antwoord op alle overkoepelende beleidsmatige zaken. 
De leden van die cel kunnen vanuit een helikopterview en in samenspraak en nauwe 
samenwerking met de verschillende diensten een antwoord bieden op de transversale thema’s en 
problematieken. Het opnemen van het Noord-Zuid beleid binnen het organogram van de stads- 
en OCMW diensten en de bestaande personeelsbezetting kadert binnen bovenvermeld kader. 
Raadslid Mingels heeft hier een antwoord gehoord, overtuigd van de voordelen, maar hij deelt 
die stelling niet. Hij waarschuwt voor een zeer pijnlijk verhaal. Dit heeft te maken met de 
satellieten zoals de Steiger en het AGB. Als stad moet men waakzaam blijven dat daar ook de 
juiste dingen gebeuren. Hij is niet akkoord met het antwoord van het schepencollege dat het 
tegemoet komt aan het organogram. Tijdens de laatste Serge Bertenwandeling had hij een 
gesprek met de schepen Roose die voor een aantal opdrachten direct verwees naar de 
stafmedewerker. Uiteraard kan men zitten met een nieuwe dynamiek, maar dit mag niet de 
gelegenheid zijn om zaken overboord te gooien. Blijkbaar geeft het stadsbestuur de voorkeur aan 
3 kabinetsmedewerkers en is ze dan niet meer in staat om een personeelslid te betalen. Hij zou 
een oproep willen doen aan de gemeenteraad om de satellieten beter op te volgen. Hij heeft alle 
documenten opgevraagd en dit is niet transparant. Die satellieten mogen niet losgelaten worden. 
Hij eist een onderzoek naar wat daar allemaal is misgelopen. Dit kan niet en hij zal geen verdere 
details geven, zoniet moet dit naar de besloten zitting. Het kan toch niet dat een personeelslid 
moet vernemen dat ze ontslagen is nog voor de beslissing genomen dient te worden. En toch is 
het zo gebeurd. Hij wenst de nodige stappen te zetten zodat men zich correct zou gedragen. 
Schepen Declercq wenst niet in te gaan op de beslissingen van De Steiger. Door de Noord-
Zuidwerking dichter bij de stad te brengen, wenst de stad een aantal stappen vooruit te zetten. 
Raadslid Mingels geeft mee dat heel wat mensen zijn, die hierin reeds veel energie in gestoken 
hebben. Hij was erbij toen 21 jaar de raad boven de doopvont gehouden werd. Toen was de 
redenering identiek en werd Noord-Zuid buiten de structuur van de stad gehouden om middelen 
naar Menen te kunnen brengen. De stad verliest een groot pak expertise. Hij noemt wat gebeurd 
is een flater en eigenlijk is dit een bewust verkeerde aanpak. Hij is niet alleen en veel mensen zijn 
gechoqueerd. Schepen Declercq vindt dat de piste van de Noord-Zuidraad niet wordt verlaten en 
die mensen zijn verder enthousiast. Ze heeft ook reeds veel positieve reacties ontvangen. 
Raadslid Mingels weet dan weer dan maximaal veel mensen kwaad zijn. Hij stelt zich de vraag wat 



men nog zal overhouden en een heel systeem werd neergemaaid. Men zal veel moeite moeten 
doen om dit uitgelegd te krijgen. Schepen Vanryckegem meldt als voorzitter van de raad van 
bestuur dat in de raad van bestuur met alle leden een unanieme beslissing genomen, ook door de 
vertegenwoordigers van zijn partij. Ze bevestigt dat alle stappen juist gezet werden ook op het 
gebied van de werknemer. Alle items werden correct georganiseerd, ook met impact op het 
personeel en dit zonder dat er vragen werden gesteld op de raad van bestuur. Raadslid Mingels 
zet vraagtekens bij de correctheid. In werkelijkheid is de gemeenteraad verantwoordelijk voor de 
werking van de satellieten, maar hier kunnen we dit niet zeggen. Het is gelogen als er na de raad 
van bestuur melding aan het personeelslid werd gedaan door de voorzitter van de beslissing. De 
raad van bestuur had geen enkel document om te weten waarover het ging. Fouten uit het 
verleden moeten rechtgezet worden, maar dit is een fout van het heden. Schepen Vanryckegem 
stelt dat alles correct gebeurd is terwijl raadslid Mingels een onderzoek vraagt.                   

 7. Vraag ivm verkeerscommissie structureel inbedden?

Ik meen me te herinneren dat de laatste verkeerscommissie dateert van 3 december. Ik had in een 
mondelinge vraag tijdens de gemeenteraad van 6 november aangedrongen op een bijeenkomst 
van die commissie. Intussen zijn er al diverse vragen in de gemeenteraad gesteld over 
verkeersaangelegenheden. De laatste keer was mijn mondelinge vraag tijdens de vorige 
gemeenteraad mbt de installatie van een tractorsluis in de Geluwestraat en de effecten van deze 
vrij geïsoleerde maatregel op diverse straten ten NW van de kruising Ieperstraat en Guido 
Gezellelaan. Intussen is er ook een regionale bijeenkomst geweest in Harelbeke mbt de organisatie 
van de vervoersregio. Ik kon daar zelf niet bij zijn omdat ik op vraag van deze meerderheid andere 
verplichtingen had. 

Mij lijkt het in elk geval eer dan tijd om alweer een verkeerscommissie bijeen te roepen. Mijn 
fractie heeft bv vragen met betrekking tot de veiligheid voor fietsende kinderen en scholieren in de 
Rekkemstraat in Lauwe, maar evengoed over de te verwachten problemen in de Ieperstraat eens 
de Brico daar zal operationeel zijn? Mijn vraag is daarom of er een verkeerscommissie op 
regelmatige basis in de toekomst kan worden bijeengeroepen? Ik denk dat dat de 
verkeersveiligheid in onze stad ten goede kan komen.

Schepen Roose antwoordt dat de gemeenteraadscommissies in het leven geroepen zijn om 
voorafgaandelijk aan de uiteindelijke gemeenteraad de leden inspraak te kunnen bieden in de 
materie die op de gemeenteraad zelf behandeld zal worden. Op die manier kan bredere 
overeenstemming bereikt worden in de zaken die zullen worden aangehaald. Uitzonderlijk 
worden tijdens dergelijke commissie ook zaken behandeld die niet rechtstreeks de bevoegdheid 
zijn van de gemeenteraad (bvb. het voorzien van geschilderde fietsoversteken of niet). Dit werd 
de afgelopen commissies wel gedaan. Het is met andere woorden niet de doelstelling om alle 
meldingen en klachten omtrent verkeersveiligheid en mobiliteit, die gemeenteraadsleden 
ontvangen, op dit forum te behandelen. Deze kunnen namelijk ten allen tijde ter behandeling 
worden overgemaakt aan de dienst openbare werken, verkeer & mobiliteit. Mogelijks kunnen op 
die manier al sneller maatregelen genomen worden (of worden voorbereid voor de 
gemeenteraad). Om de planlast voor de dienst en de raadsleden beperkt te houden, lijkt het dan 
ook aangewezen om enkel bij voldoende punten de gemeenteraadscommissie samen te roepen 
en dus niet op regelmatige basis. Andere commissies gaan namelijk op een gelijkaardige manier te 
werk. Zo komen de commissie Financiën en Begroting en de commissie Wonen enkel samen bij 
punten die dienen behandeld te worden op de gemeenteraad. Indien vanuit de commissie toch 
de indruk van hoogdringendheid bestaat, bestaat nog steeds de mogelijkheid om deze te laten 
bijeen roepen (cfr. art.35 § 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad), mits een 
derde van de leden van de commissie daarom vraagt. Niettegenstaande kan wel bevestigd 
worden dat het de doelstelling is om op 17 maart, aanstaande een gemeenteraadscommissie 
verkeer & mobiliteit te organiseren. Vragen daaromtrent kunnen alvast worden overgemaakt. 
Hij geeft ook nog mee dat het schepencollege reeds de agenda voor de verkeerscommissie van 17 
maart 2020 goedgekeurd heeft en dat hij nog ter informatie meegeeft dat het regionaal 
mobiliteitsplan voorkomt op de gemeenteraad van mei 2020. Er komt nog een infosessie rond het 
regionaal mobiliteitsplan. Raadslid Mingels geeft aan dat hij alle platformen van meldingen kent. 
Het voordeel van een gemeenteraadscommissie is dat de ganse stad daar vertegenwoordigd is en 
hij verwees naar de discussie over de tractorsluis. De meldingsfiches moeten betrekking hebben 



op een gans stuk van de stad. Deze problematiek heeft hij ook op de politieraad aangekaart. Er 
valt niet te ontkennen dat het sluipverkeer niet weg is. Het is de taak van de verkeerscommissie 
om met die meldingsfiches aan de slag te gaan om zo te komen tot een volwaardig dossier. Bij de 
agenda van de verkeerscommissie vraagt hij of de datum afgecheckt is met de mensen die konden 
aanwezig zijn. Als men zich wil inzetten, dan maakt men niet zulke agenda's. Er moet gestreefd 
worden naar oplossingen en dat is breder dan te werken met fiches. In verband met mobiliteit zijn 
er gigantische problemen. Schepen Roose vult aan dat die intentie opgenomen zal worden in het 
lokaal mobiliteitsplan en dit zal worden aangekaart op de verkeerscommissie en zal uiteindelijk 
uitmonden in de nodige gemeenteraadsbeslissingen.             

 8. Vraag ivm organiseren Fractieleidersoverleg. - burgemeester

Mijn fractie zou het op prijs stellen dat er in de nabije toekomst een fractieleidersoverleg wordt 
georganiseerd. Het fractieleidersoverleg wordt al in veel steden en gemeenten georganiseerd. Het 
is dus niks nieuws. In Roeselare bv. komen de fractieleiders 4 à 5 keer bijeen om – en deze lijst is 
niet limitatief – voorstellen te doen rond verbetering van informatiedoorstroming; opmerkingen te 
formuleren mbt organisatie van de kalender (gemeenteraden, commissies, ea); bespreking van de 
rol van de voorzitter; overleg rond de toepassing van het reglement van de gemeenteraad en de 
inwendige orde.
Ik merk op dat er in de loop van deze legislatuur in de gemeenteraad al verschillende incidenten 
zijn geweest tussen de meerderheid en partijen van de oppositie, die mijn inziens perfect hadden 
kunnen worden vermeden indien er sprake was geweest van geregelde contacten tussen de 
fractieleiders. Die incidenten hebben er bv voor gezorgd dat verschillende nieuwe verkozenen in 
deze gemeenteraad – dat heb ik in elk geval geregeld mogen opvangen in de wandelgangen - niet 
altijd het gevoel kregen dat ze hun taak als gemeenteraadslid ten volle konden opnemen. Een 
fractieleidersoverleg zou dergelijke incidenten bv kunnen evalueren en instaan voor bijsturingen in 
diverse richtingen. Is deze meerderheid – en heel specifiek de voorzitter van de gemeenteraad – 
bereid om een fractieleidersoverleg te organiseren?

De Voorzitter merkt op dat de vraag gericht werd aan de voorzitter en in principe worden 
mondelinge vragen aan het schepencollege gericht. Als het raadslid het niet kwalijk neemt, zal de 
Voorzitter antwoorden. Hij staat open voor overleg zoals dit het geval was met het overleg rond 
het huishoudelijk  reglement waarbij hij alle fractieleiders betrokken heeft en hij wenst ook dat 
het huishoudelijk reglement tegen het licht gehouden wordt. Gelet op de vraagstelling is hij 
bereid om een informeel overleg te houden. Een formeel overleg is nog niet voorzien in het 
huishoudelijk reglement. Daar kan er verder worden overlegd om eventueel te komen tot een 
formeel overleg. Als er wordt gesproken over overleg, dan is hij hiervoor steeds beschikbaar om 
hierover te reflecteren. Hij kon altijd bereikt worden en het is in zijn ogen contradictorisch om 
dergelijke problematiek op die manier in een vraagstelling te gieten. Raadslid Mingels is blij dat er 
een opening is en vindt dat niet contradictorisch zoals de voorzitter aangehaald heeft. Hij heeft 
deze vraag gesteld zoals hij altijd een mondelinge vraag stelt en deze vraag heeft te maken met 
een bezorgdheid. Hij zit hier al een tijdje in de gemeenteraad en hij ziet hoe nieuw verkozenen 
moeten ploeteren en er zijn verschillende discussies geweest waar ze het recht hadden te spreken 
en waar ze geïntimideerd werden door situaties. Als collega's zijn we verantwoordelijk voor elkaar 
zodat iedereen zijn werk kan doen. Niet iedereen heeft dezelfde ervaring en iedereen heeft zijn 
eigen manier om de zaken voor te stellen. Als de voorzitter dit interpreteert dat dit eerst met hem 
overlegd kon worden, dan heeft hij dit als een normale mondelinge vraag aan de voorzitter 
rechtstreeks gericht en dit was wellicht de eerste keer. De Voorzitter deelt mee dat raadslid 
Vandamme het raadslid voor was. Raadslid Mingels is blij met deze opening en ziet wel wat het 
wordt.  

   

 9. Vraag ivm de toekomst van het Gemeentelijk Erosiebestrijdingsplan? 

Onze stad beschikt over een zogenaamd Gemeentelijk Erosiebestrijdingsplan, dat feitelijk op 
papier staat sinds 25/05/2011, goedgekeurd is in de voorbije legislatuur onder schepen Coppens 
en sindsdien dode letter is gebleven. Ik merk op dat het woord “erosie” niet voorkomt in het 
meerjarenplan. Ik zou graag weten of de erosieproblematiek in Menen zichzelf heeft opgelost en 



wat – indien dat niet het geval zou zijn  – de toekomst is van dat goedgekeurd Gemeentelijk 
Erosiebestrijdingsplan? 

Schepen Roose antwoordt dat het Gemeentelijk Erosiebestrijdingsplan inderdaad werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad 27/06/2011. In dit plan werden 15 knelpuntgebieden 
aangeduid en gecategoriseerd van hoge naar lagere prioriteit en deze gingen gefaseerd aangepakt 
worden. Het eerste knelpuntgebied met hoge prioriteit uit het goedgekeurde gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplan wordt dit jaar aangepakt. Het betreft het knelpuntgebied Murissonstraat–
Kattestraat, gelegen op het grondgebied van Rekkem met een oppervlakte van 64,6 ha. De 
werken zijn gegund en er zijn afspraken om dit te realiseren. Verder worden binnenkort twee 
bijkomende projecten uit de lijst gelanceerd ter uitvoering. In de budgetlijn van het 
meerjarenplan is er 172.000 euro voorzien om dit aan te pakken. Raadslid Mingels ziet dat dit ook 
in de budgetlijn. Er zijn nog opmerkingen te maken en opmerkingen moeten nog gemaakt kunnen 
worden. We kunnen ook preventief iets doen door de mensen aan te spreken die die daar iets 
kunnen aan doen.  Hij ziet dat de boer nog steeds in de verkeerde richting ploegt, zodat er veel 
aarde naar beneden stroomt. Hij kent veel erosieplannen die werken, niet zozeer door grote 
investeringen, maar de oplossing kan erin bestaan door te gaan kijken naar specifieke plaatsen 
met een specifieke inzaaiing. Er treedt ondertussen wel een  probleem op en in het 
schepencollege van 18/12/2019 werd er iemand aangeduid. In de winter als akkers onbebouwd 
gelaten worden, dan is het risico op erosie bijzonder groot, zeker daar is dit het geval en is er  heel 
wat aarde in de gracht terecht gekomen. Mogelijks zijn er sindsdien incidenten geweest. Het zal je 
maar overkomen dat je met fiets of met de auto door modder overspoeld wordt. We hebben 
reeds een erosieplan van in 2011 en zijn fractie is bereid mee te denken. Schepen Roose heeft dit 
opgepikt en hij maakt er werk van en de timing is in overeenstemming met de gebruiker van de 
gronden. Er zijn nog 2 erosiemeldingen bijgekomen en de erosiecoördinator werd erbij geroepen. 
We zitten niet stil en dit zijn veel werkzaamheden die op ons afkomen. Raadslid Mingels stelt dat 
er 10 acties vastgelegd werden en nu spreken we over 12 acties. Schepen Roose weet van 15 
knelpunten en hij wenst ieder jaar 1 actie aan te pakken. Ieder onderzoek zal wel uitwijzen welke 
de impact is en afhankelijk van de situatie wordt de snelheid bepaald. Raadslid Coppens hoorde 
nog eens zijn naam vernoemen en hij voelt zich aangesproken. Hij wil geen kritiek geven en hij 
hoeft dit dossier niet verder uit te leggen. Hij had die bevoegdheid in de vorige legislatuur. Dit 
verloopt met veel instanties. Een zaak begrijpt hij niet en dat is het dossier van de Murissonstraat 
en dit dossier is rond. Het klopt dat er lang onderhandelingen gevoerd werden met de 
landbouwer en er komt nog altijd water van Frankrijk en de landbouwer is akkoord gegaan en dit 
dossier is bij de notaris gepasseerd en hij ziet in de realiteit dat er nog niets veranderd is. Als je 
daar passeert, moeten er daar werken gebeuren en er moet daar een grasstrook komen. Er zijn 
subsidies. We hebben ook niet alles in de hand. In de vorige legislatuur vond hij ook op het einde 
dat alles te traag ging. We zijn nu in het jaar 2020 en de akte is er. Het is een probleem dat er 
water van Frankrijk komt en we  hebben een deel van de oplossing. Door de subsidies en de akte 
is dit opgelost en dit heeft veel energie gekost en het is niet evident om mensen hun grond te 
doen afstaan. Ondertussen vaststellen dat er een beetje onderhandeld wordt, en het is waar dat 
niet gaat tijdens het seizoen en ondertussen zijn al een paar seizoenen gepasseerd en er 
verandert daar niks en als het regent is er een probleem. Schepen Roose vindt dat het belangrijk 
is dat we het doen en dit is het verschil met de vorige legislatuur. Hij stelt dat de schepen 6 jaar 
niets gedaan heeft. Raadslid Coppens denkt van niet en hij vindt dit heel onbeschoft en vraagt dat 
de schepen kijkt naar de datum van het notarieel akte en dan is het aan de schepen en je zit er 
daar al 1 jaar en 3 maanden en er is nog niets gedaan en het enige wat de schepen kan stellen dat 
hij het zal doen en dit vindt hij schandalig. 

De Voorzitter wenst terug over te gaan naar de agenda. Raadslid Coppens vindt dat het 
vriendelijk is dat men wil luisteren naar zijn vraag en nog meer dat er niet op een onbeschofte 
manier zou geantwoord worden en dat is het minste dat men van een schepen mag verwachten. 
Als het niet vooruit gaat, dan liet de schepen maar naar zichzelf kijken.    

 Mondelinge vraag van raadslid Laurent Coppens. 

10. Vraag ivm volledig confettiverbod carnavalsstoet van zondag a.s.
Tijdens de carnavalsstoet van zondag a.s. is er een volledig confettiverbod.



Kan ik meer uitleg krijgen over de beweegredenen van dit volledig verbod? Ook wetende dat de 
voorbije jaren slechts op vooraf bepaalde plaatsen confetti was toegelaten.

Schepen Ponnet verwijst naar het advies van de milieupolitie dat gevolgd werd. De milieupolitie 
heeft aangegeven dat een evenement van de stad  zo milieuvriendelijk en duurzaam moet zijn. 
Dat is de enige motivering waarom confetti verboden werd. Raadslid Coppens is verrast dat de 
milieupolitie dit adviseert en iedereen moet zijn rol spelen en hij moet vaststellen dat dit de enige 
ratio die het schepencollege genomen heeft. Normaal als men aan politiek doen en zeker in een 
uitvoerend mandaat, dan wordt men  geconfronteerd met verschillende belangen en dat de 
milieupolitie zijn rol speelt is maar normaal, maar het is de vraag of dit belang volledig moet 
doorwegen. Als je aan het klein kind confetti zegt, dan zal dit kind  carnaval zeggen. Dit is met 
elkaar verbonden. Als het geregend heeft, dan geeft confetti problemen. We hebben toen gesteld 
dat we de confetti gingen beperken. Daarom werd dit enkel toegelaten aan de Grote Markt en de 
Groentenmarkt. Die carnavalstoet trekt volk en de kermis kan maar bestaand door die 
carnavalstoet. Hij vindt het spijtig dat er geen confetti meer toegelaten is en dat dit niet 
toegelaten werd aan de tribunes op de Grote Markt. Hij vindt dat een regelrecht verbod heel 
spijtig is om louter die overweging van de milieupolitie te laten spelen. Schepen Ponnet verwijst 
dat er meer gemeenten in Vlaanderen zijn die dit verboden hebben. Raadslid Coppens weet dit 
en daarover is een debat mogelijk en hij blijft het spijtig vinden dat zo'n traditie weggemaaid werd 
en misschien omdat het zo banaal lijkt, moet men er niet zwaar aan tillen. Hij had liever een 
gedeeltelijk confettiverbod gehad. Dit is nauw verbonden met de traditie. De Burgemeester 
meldt dat dit zo werd besproken in de werkgroep carnaval en niemand heeft hier opmerkingen 
over gemaakt. Verleden jaar waren er reeds veel praalwagens die geen confetti mee hadden. We 
moeten geen debat voeren als dit niet in de werkgroep aan bod gekomen is. Raadslid Coppens zal 
de werkgroep niet afbreken, maar vindt het spijtig dat die traditie afgeschaft wordt. Het kan ook 
zijn dat niet altijd evengoed wordt uitgesproken in die werkgroep en niet alle carnavalgroepen zijn 
daar even gelukkig mee  Als iets onlosmakelijk met elkaar verbonden is, dan moet dit niet worden 
afgeschaft.        
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