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OPENBAAR

1. OCMWR/2020/003 | Project Zonkracht- Plaatsen van zonnepanelen op OCMW-gebouwen- 
Toetreding tot aankoopcentrale- Toekenning van recht van opstal- Goedkeuring van 
leveringscontract. 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald doch niet uitsluitend artikel 2 en art 77-78, 11° houdende 
bevoegdheid inzake daden van beschikking over onroerende goederen en vaststellen 
contractvoorwaarden.

Juridische grond

 Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en uitvoeringsbesluiten.

 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).

 De beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het OCMW, goedgekeurd in 
raadszitting 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:

Op 06 november 2019 keurde de gemeenteraad de overheidsopdracht goed die 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 aangesteld als aankoopcentrale, zoals bepaald in artikel 2, 6° juncto artikel 47 van de wet 
van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Dit project werd vooraf grondig besproken op het intergemeentelijk overleg rond 
burgemeestersconvenant op 1 maart 2018 en 3 mei 2018 en kadert in de doelstelling van de 
gemeenten om, door plaatsing van zonnepanelen, een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de 
klimaatbeheersing (vermindering van CO2 uitstoot) en tegelijk, door eigen energieproductie, de 
energiefactuur te verminderen. Ook Stad Menen heeft volgende beleidsdoelstelling 
onderschreven: Menen is een aantrekkelijke stad: wij investeren in stadsvernieuwing, zetten in op 
kwalitatief wonen en beschikken over top-infrastructuur (BD2) - Actieplan AP 2.4 (Wij 
verduurzamen ons stedelijk patrimonium), actie 2.4.1 
(Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen).

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.

Het college 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/beheer van de lokale besturen:

- GBS De Wonderwijzer: vermogen 60.15 kWp: investering € 50 000.

- GBS Barthel: vermogen 75.02 kWp: investering € 61 500.

- Woonzorgcentrum Andante: vermogen 250.17 kWp: investering € 171 000.

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

- SABK Menen: vermogen 17.98 kWp: investering € 13 000.

- Sporthal Ter Steenlandt: vermogen 13.95 kWp: investering € 12 500.

- Indigo: vermogen 20.15 kWp: investering €  16 100.

- Technische dienst: vermogen 12.09 kWp: investering € 11 000.

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 18 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, waarbij de gemeente 
ook kan optreden voor het OCMW bij de overheidsopdracht en de toetreding tot de 
aankoopcentrale Zonkracht, zodat ook een aantal gebouwen eigendom/ of in beheer van het 
OCMW kunnen betrokken worden in dit project.

Het vestigen van het opstalrecht zelf dient te worden afgesloten met de elk specifieke lokaal 
bestuur afzonderlijk, hetzij gemeente, hetzij OCMW.

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 - eigenaar van de locaties/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;

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.

Aangezien Belfius NV opstalhouder is van WZC Andante dient ook Belfius betrokken worden in de 
procedure en het verlenen van een opstalrecht voor de zonnepanelen voor de resterende duur 
van hun opstalrecht. Belfius NV heeft zich op 29 januari 2020 akkoord verklaard met het plaatsen 
van zonnepanelen op WZC Andante, waarvan ze zelf opstalhouder is. 

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). 

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

Het schepencollege besliste in zitting van 19 februari 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.

Om de aktekosten te beperken, wordt voorgesteld dat alle gebouwen, zowel van de stad als 
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 naar gelang het tijdstip van de installatie.

Enkel wat het opstalrecht t.a.v. het gebouw Andante betreft, zal een afzonderlijke akte worden 
opgemaakt, gezien het OCMW eigenaar is van de grond en Belfius NV. de opstalhouder is van het 
gebouw. 

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

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

De geproduceerde zonnestroom zal aan een voordelig tarief kunnen afgenomen worden van de 
burgercoöperaties Vlaskracht cvba en/of Beauvent cvba.



Dit vaste tarief bedraagt 95 €/MWh excl. BTW voor zeer grote installaties > 10 kVA: tarief voor 
WZC Andante.

Dit vaste tarief bedraagt 110 €/MWh excl. BTW voor grote installaties < 10 kVA: tarief voor Indigo.

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met 2,5 % vanaf 2022. (Vroegboekkorting in 2020 en 
2021: geen indexering.)

Jaarlijks zal een exploitatievergoeding per installatie aan de gemeente worden doorgerekend.

Deze exploitatievergoeding Zonnestroom vervangt, voor de betrokken gebouwen, grotendeels de 
elektriciteitskost en wordt aangerekend op het exploitatiebudget van het OCMW. Voor Indigo zou 
deze kost kunnen doorgerekend worden aan H. Hart die het gebouw in gebruik neemt als 
kinderopvang.

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

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 kleinere PV-installatie (< 
10 kVA ) betreft.

Op voorstel van het vast bureau in zitting van 18 december 2019.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme deelt mee dat zijn tussenkomst van tijdens de gemeenteraad niet helemaal 
opgaat, omdat het gaat om een nieuw dak bij de daken van de gebouwen van het OCMW 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De raad keurt de toetreding tot de aankoopcentrale goed, stelt de plaatsingsprocedure 
vast en de voorwaarden van de overheidsopdracht en bevestigt het mandaat dd. 18.11.2019 
gegeven aan het stadsbestuur om ook op te treden voor het OCMW binnen deze opdracht. 

Artikel 2: 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 gebouw, eigendom van van het OCMW 
(na verzaking van het recht van opstal door Belfius): Indigo, Deken Darrasstraat en op volgend 
gebouw, in beheer van het OCMW met Belfius NV als opstalhouder: WZC Andante, Volkslaan 300.

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

De ontwerp overeenkomst tot vestiging van opstalrecht wordt goedgekeurd en wordt in bijlage 
hieraan gehecht.

De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur worden gemachtigd deze 
overeenkomst onderhands te ondertekenen.  

Artikel 3: De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties wordt verzocht om de authentieke akte te 
verlijden, overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-opstalakte.

De registratie en de opmaak van de authentieke akte valt ten laste van de opstalhouder van de 
zonnepanelen.
De aktekosten worden deels ten laste genomen door het lokaal bestuur, volgens de verdeelsleutel 
nader te bepalen door het college van burgemeester en schepenen.



De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 
Vandaele, wordt namens het OCMW gemachtigd om de authentieke akte te verlijden en het 
OCMW 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: WZC Andante, Volkslaan 300.

Artikel 5: De raad keurt de overeenkomst voor de productie en levering voor zonnestroom PV-
installatie < 10 kVA goed.

Deze geldt voor volgende gebouwen: Indigo, Deken Darrasstraat 8.

Artikel 6: De raad geeft toelating aan Beauvent en/of Vlaskracht om de PV-installatie te bouwen 
op het dak van de hiervoor vermelde gebouwen in afwachting van de ondertekening van de 
opstalovereenkomst en de authentieke opstalakte.

2. OCMWR/2020/012 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst OCMW-provinciaal 
mobiliteitspunt (PMP). 

Bevoegdheid orgaan

Artikel 84 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 ook het OCMW wel een overeenkomst aan te gaan 
met de provincie en dit met het oog op het uitwisselen van gegevens.

Het vast bureau 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 het OCMW zich ertoe tot informatie-uitwisseling aan de werknemers 
omtrent duurzaam woon-werkverkeer, voorzien van fietsparkeerplaatsen enz. Het OCMW 
engageert zich eveneens t.a.v. de Provincie om inzake duurzame mobiliteit een voorbeeldfunctie 
te zijn.

Als werkgever bezorgt het OCMW aan de provincie West-Vlaanderen een anonieme adressenlijst 
van haar 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/OCMW 
overeenkomstig de beleidsdoelstellingen  "Nette en mobiele stad", "Groen en klimaat" en 
"Mensenmaat".

Amendementen

Er zijn geen directe financiële implicaties verbonden aan deze beslissing.

Deze samenwerking met de Provincie is kosteloos.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

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

De overeenkomst wordt in bijlage hierbij gehecht.

3. OCMWR/2020/011 | Goedkeuren verhoging percentage bijdrage werkgever tweede 
pensioenpijler contractuele personeelsleden OCMW Menen. 

Bevoegdheid orgaan

Gelet op artikel 186 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de raad voor maatschappelijk 
welzijn 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 OCMW-raad van 7 december 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. 97.300 euro voor het OCMW-personeel. 

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



Schepen Declercq vraagt naar aanleiding van de goedkeuring in de gemeenteraad om dit punt 
ook in de OCMW-raad goed te keuren en dit is een belangrijk punt voor het personeel van het 
personeel. Ze doet ook de suggestie om in het vervolg eens te starten met OCMW-raad in plaats 
van de gemeenteraad. De Voorzitter is dit idee wel genegen, maar veelal heeft dit te maken met 
de logische opvolging van de raden met de schorsingen en met de desbetreffende 
agendapunten.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

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

4. OCMWR/2019/080 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5 
februari 2020. 

Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van vorige zitting.

Juridische grond

Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Artikel 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 Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de algemeen directeur.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting van 5 
februari 2020 goed.

Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad
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