
ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 6 mei 2020 om 19:00 u.

Digitaal ondertekend

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Schepenen

Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik 
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Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Mattias Eeckhout, Raadslid

Voorafgaand aan de zitting van de gemeenteraad is er een teststemming. Raadslid Vandamme stelt twee 
praktische vragen rond deze gemeenteraad. De gemeenteraad wordt volledig opgenomen. Ik vermoed 
dat wij die opname ook ter beschikking zullen krijgen. De voorzitter antwoordt dat hij dit moet navragen, 
maar het lijkt hem logisch dat in het kader van openbaarheid van bestuur dat deze opname kan bekeken 
worden anders zou deze niet ten titel van bewijs opgenomen worden. Raadslid Vandamme stelt de 
tweede vraag op welke manier kunnen burgers op dit moment dit volgen. Kunnen ze die opname via een 
livestream ergens zien of niet. De voorzitter antwoordt dat er momenteel geopteerd is geweest om de 
openbaarheid van deze zitting te waarborgen via de pers. Die is uitgenodigd en die nu live  kan 
meevolgen, hoe wij aan de slag gaan met deze digitale vergadering. Waardoor we toch een waarborg 
kunnen krijgen, omdat wij van oordeel zijn dat wij allemaal moeten leren omgaan met het digitaal 
vergaderen. Willen we dan kijken naar de toekomst hoe we kunnen streamen na evaluatie van deze 
vergadering. Wij zijn van oordeel dat we inderdaad stap per stap moeten gaan en de openbaarheid van 
bestuur moet gewaarborgd worden. Er is geen geheim in deze vergadering vandaar de pers effectief is 
uitgenodigd en de pers de vergadering kan meevolgen. Raadslid Vandamme vraagt of ze deze kunnen 
volgen via een streaming van thuis uit. De voorzitter antwoordt dat de pers uitgenodigd is en zit op een 
veilige afstand in het stadhuis.

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.10 u.

De voorzitter deelt eerst en vooral nog enkele afspraken mee om de zitting zo vlot te mogelijk te laten 
verlopen. Het tweede punt betreft de geheime zitting. Er stond een punt op de agenda op de geheime 
zitting, meer bepaald punt 19 en bovendien zijn er 2 mondelinge vragen van raadslid Mingels, waardoor 
de voorzitter deze dient te verwijzen naar de geheime zitting. Gelet op het feit dat het een digitale 
vergadering is waarbij we onze weg moeten zoeken en waarbij we ook moeten weten hoe we de 



geheimhouding kunnen garanderen. Hij gaat er vanuit dat de gemeenteraadsleden effectief alleen zitten. 
Momenteel heb ik daar geen absolute garantie van. Het lijkt de voorzitter beter om alle punten op de 
besloten zitting te verdagen naar een eerstvolgende zitting waar het wel gegarandeerd kan worden. Het 
zal vermoedelijk een fysieke zitting zijn. Zo snel mogelijk indien het op een andere manier kan en dit gaan 
we dan nog onderzoeken. Als het een digitale zitting betreft, dient de geheimhouding gewaarborgd te 
worden.

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij het verdagen van de geheime mondelinge vragen en 
dagordepunt 19.

Raadslid Mingels heeft er geen probleem mee dat dit verdaagd is naar een volgende fysieke zitting en het 
is voor iedereen een zoeken. Hij wenst echter zo snel mogelijk over te kunnen gaan naar een fysieke 
vergadering waar men met elkaar in debat kan gaan en waarbij men elkaar in de ogen kan kijken. 

De zitting wordt geschorst tijdens de behandeling van het dagordepunt burgerbudgetten - vaststellen 
reglement van 21.04 u tot  21.17 u

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 23.35 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/067 | Test. Uitproberen stemming door de gemeenteraadsleden in de eerste digitale 
gemeenteraad 

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

Stemming

Met 26 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, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne 
De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Berenice Bogaert, Ruben Soens, Eddy Vandendriessche)

Besluit

De stemming wordt uitgetest.

2. GR/2020/057 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

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

Bevoegdheid orgaan

art. 56 DLB

Juridische grond

art. 12 2° DLB

Feiten, context en argumentatie

In de gemeenteraad van 5 februari 2020 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid 
Guy Blancke wegens medische redenen voor minstens 12 weken en werd de heer Jelle Janssens 
aangesteld als tijdelijk gemeenteraadslid.
Met schrijven van 19 april 2020 vraagt raadslid Guy Blancke zijn mandaat als gemeenteraadslid 
opnieuw op te nemen vanaf 1 mei 2020. Hierdoor komt er vanaf 1 mei 2020 een einde aan de 
tijdelijke aanstelling van de heer Jellle Janssens als gemeenteraadslid.

Tussenkomsten

De voorzitter heet raadslid Blancke terug welkom en dit in het kader van een vreugdevolle 
samenwerking.  



Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt er akte van dat de verhindering van raadslid Guy Blancke een 
einde heeft genomen op 1 mei 2020 waardoor raadslid Blancke zijn mandaat als raadslid terug 
heeft opgenomen vanaf 1 mei 2020.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de aanstelling van de heer Jelle 
Janssens als tijdelijk gemeenteraadslid vanaf  1 mei 2020.

3. GR/2020/066 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 
06.05.2020 wegens COVID-19. Bekrachtiging door Gemeenteraad. 

Bevoegdheid orgaan

NGW art. 134§1 en 135§2

Juridische grond

- NGW art. 134§1 en 135§2
- DLB: art. 63
- Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te 
beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2 en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Feiten, context en argumentatie

Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om 
zoveel als mogelijk social distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door 
contact met besmette personen te vermijden. Dit verrechtvaardigt het virtuele vergaderen van de 
gemeenteraad/OCMW-raad.

De principes uit het decreet lokaal bestuur omtrent het organiseren van een 
gemeenteraad/OCMW-raad blijven van toepassing.

De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting bij te wonen; zo blijft het 
democratisch karakter van deze zittingen gewaarborgd.

Er wordt een opname gemaakt van deze virtuele vergadering die als zittingsverslag kan gebruikt 
worden.

Voor de raadsleden die de virtuele raad niet kunnen volgen wegens netwerk- of 
computerproblemen bestaat de mogelijkheid om vanuit een ruimte in het stadhuis deel te nemen 
aan de vergadering. Daarvoor worden de nodige social distancing-maatregelen genomen. De 
raadsleden die hiervan gebruik wensen te maken moeten dit op voorhand signaleren.

Het besluit van de burgemeester werd op 27.04.2020 gepubliceerd op de website, ingeschreven 
in het register der bekendmakingen en overgemaakt aan toezicht via het digitaal loket 
Agentschap Binnenlands Bestuur.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 24.04.2020 betreffende 
het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 
06.05.2020 en bekrachtigt dit.

4. GR/2020/056 | Goedkeuring renteloze lening aan Scouts Menen door stad Menen. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/04/03_2.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/04/07_2.pdf#Page16


Bevoegdheid orgaan

Art 56/57 DLB

Juridische grond

Gemeentedecreet

Feiten, context en argumentatie

Scouts Menen vraagt een renteloze lening aan de stad Menen voor een bedrag van 30.000 € voor 
de afwerking van hun nieuwe lokalen. 
De betaling van 30.000 € wordt aan de stad gevraagd in 2020. 
De terugbetaling van de lening zal gebeuren in 6 schrijven van 5.000 € door Lokalenbeheer Scouts 
en Gidsen Menen vzw, waarvan de eerste schijf terugbetaald wordt in 2020 en de laatste schijf in 
2025.

In bijlage wordt kennisgenomen van de brief waarin Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Menen vzw 
aanvraag doet tot renteloze lening aan stad Menen. 

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme kan als CD&V enkel maar tevreden zijn met deze renteloze lening. Het is een 
goede zaak dat de jeugdvereniging gesteund wordt. Hij denkt dat er in het verleden al genoeg 
benadrukt geweest is wat het belang is van jeugdbewegingen, sociale contacten. In deze tijden 
zijn ze nog belangrijker en ervaren we het belang nog meer dan ooit tevoren. Maar sociale 
contacten die in jeugdbewegingen gesmeed worden, draag je het hele leven verder mee. Zo 
kunnen we enkel tevreden zijn dat deze jeugdbewegingen deze steun krijgen. En dat de scouts op 
die manier hun lokalen verder kunnen afwerken op een degelijke manier. Raadslid Mingels stelt 
dat hij ook vooral blij is dat ze uiteindelijk na twee jaren de stap kunnen zetten naar zeer degelijke 
lokalen. Hij gaat ervan uit dat de scouts in de laatste fase zitten van dit jeugdlokaal. Hij hoopt dat 
er binnenkort ook zicht zal zijn hoe het zit met de lokalen van de andere jeugdverenigingen zodat 
ook zij binnenkort in veilige omstandigheden hun vergaderingen en activiteiten zullen kunnen 
organiseren. De Burgemeester is blij dat de oppositie dit project steunt.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad keurt een renteloze lening van 30.000 € goed aan Scouts Menen met 
als doel de afwerking van hun lokalen. De terugbetaling zal gebeuren in 6 schijven van 5.000 € 
gespreid over 6 jaar. De eerste terugbetaling gebeurt in 2020 en de laatste in 2025. 

5. GR/2020/049 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor grond bij 
Sluizenkaai 75 te 8930 Menen tot inrichting van kampeerwagenterrein. Goedkeuring 
ontwerpakte tot vestiging erfpachtrecht. 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 56 §1 houdende 
bevoegdheid van het College van burgemeester en schepenen tot voorbereiding van de 
beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad.

Decreet Lokaal Bestuur Artikel 40 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, 
behalve die, vermeld in artikel 56,§3,8°,b);

Juridische grond

o het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de 
bevoegdheid van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake;

o de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale 
en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);



o de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht;

o de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf ‘Woonbedrijf  Menen’, opgericht bij 
gemeenteraadsbeslissing dd. 23.11.2001, (MB  08.03.2002), waarvan de statuten laatst 
gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 14 november 2018 , gewijzigd bij besluit 
door de gemeenteraad van Menen op 26 november 2018, goedgekeurd door de Minister 
(ontvangen op 18 januari 2019 ) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 februari 
2019 B.S, in het bijzonder de statutaire doelstelling (art. 5) van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen tot  "het beheer en de exploitatie van de 
gemeentelijke infrastructuren voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve 
activiteiten of voor ontspanning.".

o de eerdere gemeenteraadsbeslissing dd. 26.03.2005 tot goedkeuring van erfpachtrecht 
aan AGB Woonbedrijf voor perceel 960 T, zijnde gebouw Sporthal Badhuis, met het oog op 
de verbouwing en de exploitatie van de sporthal door het AGB Woonbedrijf Menen.

o de akte tot vestiging van erfpachtrecht dd. 28.06.2005 tussen Stad Menen en het AGB 
Woonbedrijf Menen m.b.t. het gebouw Sporthal Badhuis

Feiten, context en argumentatie

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.05.2019 keurde  de stad het 
principe goed tot vestiging van een  erfpachtrecht op het perceel gelegen vlak naast de sporthaal 
BAdhuis in Menen, zijnde perceel nr 960 Y, Sluizenkaai 75, behorende tot het privatieve domein 
van de stad, zijnde momenteel ingericht als groenzone. Het AGB werd toelating verleent om de 
werken op te starten.

De erfpacht beoogt de aanleg en exploitatie van een kampeerwagenterrein in de Sluizenkaai 75 te 
Menen.

Bij eerdere beslising van het schepencollege dd. 24.04.2019 werd het AGB Woonbedrijf Menen 
aangeduid als dossierbeheerder, gezien ook de aanleg en de latere exploitatie door het AGB 
zullen gebeuren. De aanleg gebeurt met subsidies toegekend door de Deputatie bij beslissing 
dd.23.02.2017 tot toekenning van een investeringssubsidie voor infrastructuurwerken voor 
toeristische impulsen in West-Vlaanderen, nl. aanleg van een kampeerwagenterrein in Menen . 
De subsidie bedraagt maximaal 66.503,00 €; 

De erfpacht betreft perceel 960Y met een oppervlakte van 1177 m2, gelegen 1e afdeling Sectie E , 
nr. 960 Y, Sluizenkaai 75, zijnde grond, private eigendom van de stad Menen, palend vlak aan de 
sporthal Badhuis Menen, gebouw dat reeds bij eerdere gemeenteraadsbeslissing dd 29.06.2005 
aan het AGB Woonbedrijf in erfpacht is gegeven. 

Om redenen van efficiëntie en optimalisering van exploitatie is het aangewezen de werken tot 
aanleg van dit kampeerterrein, alsook de exploitatie van deze infrastructuur,  rechtstreeks toe te 
vertrouwen aan het Autonoom Gemeentebedrijf “Woonbedrijf Menen”, gelet op haar specifieke 
statutaire doelstellingen tot beheer en exploitatie van gemeentelijke infrastruturen voor 
toeristische activiteiten;

Het is noodzakelijk het zakelijk recht te regelen, waarbij het aangewezen is hiertoe een 
erfpachtovereenkomst af te sluiten tussen het AGB Woonbedrijf Menen enerzijds (bouwheer en 
exploitant) en de stad Menen anderzijds, eigenaar van de site;

De ontwerp-erfpachtakte werd opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties voor 
vestiging erfpachtrecht door de stad Menen ten voordele van het AGB Autonoom 
Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen ;

Het erfpachtrecht wordt toegekend aan het AGB Woonbedrijf Menen voor de duur van 33 jaar, 
tegen een jaarlijkse canon bepaald op 100 € (jaarlijks te indexeren); de erfpachtvergoeding dient 
betaald te worden tegen 01 december; het komt toe aan de gemeenteraad deze modaliteiten te 
bepalen.

Het bodemattest werd op 14 november 2019 verkregen van OVAM en geldt als nihilattest;



Het voorstel tot erfpachtrecht zal eveneens voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Raad van 
Bestuur van het AGB Woonbedrijf Menen op 31 maart 2020 a.s., alsook aan de gemeenteraad van 
01 april 2020 aansluitend; 

De vestiging van het zakelijk recht van erfpacht gebeurt om reden van openbaar nut, meer in het 
bijzonder tot realisatie van een kampeerwagenterrein

Een omgevingsvergunning werd reeds toegekend  aan het AGB Woonbedrijf Menen bij eerdere 
beslissing dd. 23.10.2019  van het schepencollege ( Aanleggen van een kampeerwagenterrein 
OMV_2019087645-Dossiernr. Gemeente: O/2019/232/EA); 

Het schepencollege bevestigde in zitting van 11.03.2020 de toelating aan het AGB 
Woonbedrijf  Menen tot aanvang van de inrichtingswerken, in afwachting reeds van het verlijden 
van de authentieke akte tot vestiging erfpachtrecht.

Het project 'Kampeerwagenterrein' kadert binnen de doelstellingen van de stad en het 
Meerjarenplan 2020-2025 van de stad tot verbetering van haar toeristische infrastructuur 
(Actieplan 9.3 'Wij zetten Menen toeristisch op de kaart' - Actie A 9.3.3 'Wij maken het toeristisch 
aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk') : 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 maart 2020;

Tussenkomsten

Raadslid Coppens krijgt het woord. Hij zou graag op een aantal punten willen tussenkomen, maar 
vooreerst zal hij vanuit zijn fractie dat punt zeker goedkeuren. Hij zou een beetje willen 
parafraseren op hetgene wat de burgemeester zonet gezegd heeft in verband met de lening voor 
de jeugd, namelijk dat het  goed is dat de oppositie dat steunt. Dit is trouwens een punt dat 
geboren is in de vorige legislatuur. Het zou er nog aan markeren dat hij dit vanuit de oppositie 
niet zou goedkeuren. Het tweede punt is eigenlijk inhoudelijk. Het is goed dat dit er komt in 
Menen en dit terrein is goedgekeurd in het AGB. Er is heel wat nood in West-Vlaanderen om 
dergelijke kampeerterreinen te realiseren en daarom wordt dit ook ondersteund door Westtoer 
en er kunnen daar heel wat financiële middelen opgehaald worden en uiteindelijk gaat de stad 
hier aan deelnemen. Een derde punt dat hij wil aanhalen is voor een stuk politiek, en dit is hier op 
zijn plaats. Het is natuurlijk wel jammer dat men natuurlijk elkaar niet in de ogen kan kijken, om 
raadslid Mingels te parafraseren. Hij kan misschien de vraag stellen aan schepen  Vandenbulcke 
wanneer dat dit dossier de eerste keer ooit in het schepencollege aanbod gekomen is en ook 
hoeveel keer dat dossier aan bod gekomen is. Hij was in het verleden bevoegd voor deze materie. 
Hoeveel keer werd op vraag van de NV-A fractie dit punt teruggetrokken werd voor verdere 
bespreking. Iedereen die er bij betrokken was zal zich wel herinneren dat vooral die plaats waar 
het nu komt, absoluut geen goede plaats was. Er werden tientallen argumenten naar voor 
geschoven. Hij heeft altijd verdedigd dat dit de beste plaats was. Van alle plaatsen die ooit de 
revue gepasseerd hebben, heeft hij zich steeds constructief opgesteld en dan andere plaatsen 
voorgesteld. Hij heeft toch altijd in zijn achterhoofd gepoogd om toch nog die plaats aan het 
zwembad te krijgen. Uiteindelijk komt het daar, dat is een goede zaak. Zowel voor de mensen als 
voor de toeristen die gaan komen. Vergeet niet dat er heel wat mensen zijn die zo een camper 
hebben en iedereen in onze stad is welkom. Hij wenst zich eens toe te spitsen op die mensen met 
zo een camper en dat zijn mensen die over heel wat budgetten beschikken. De aankoop of het 
huren van zo'n camper is trouwens niet goedkoop. Dat zijn ook de mensen die de stad bezoeken 
en dan kijkt hij naar de horeca. Er bestaan studies over vanuit Westtoer dat deze mensen heel wat 
uitgeven. Met andere woorden het is goed dat dit terrein er komt. Alleen is het heel jammer dat 
dit er heel laat komt. Het had er twee jaar vroeger kunnen komen. Hij zou misschien willen 
eindigen met een vraag naar de schepen toe. Het is natuurlijk goed om weten dat de schepen die 
die agendapunt nu brengt, dat hij nu met zijn partij voor dit dossier is. In het verleden was het 
blijkbaar anders en misschien kan hij nu in deze formele zitting een woordje uitleg geven, uitleg 
die hij in het verleden nooit gekregen heeft. Raadslid De Wiest is tevreden dat er een 
kampeerterrein komt. Toch zit ze met de vraag dat voorzien zou worden dat er daar  geen 
zigeuners zouden komen op te staan. Raadslid Mingels komt tussen, hoewel voormalig schepen 
Coppens op een bepaald moment gezegd heeft dat de discussie misschien gevoerd werd in het 
AGB, wil hij  de rol van het AGB eventjes toelichten. Op het niveau van het AGB wordt er 



uitgevoerd wat het schepencollege beslist en er wordt geprobeerd dit als groep te doen. Dus 
partij, meerderheid en oppositie overstijgend, probeert men daar het beste van te maken. Tot nu 
toe is dat vrij goed gelukt. Vandaar een pluim aan de vorige legislatuur en de 
gemeenteraadsvoorzitter Vlaeminck was toen voorzitter. Er mag ook  een pluim gegeven worden 
aan deze legislatuur. Dat is effectief een dossier dat twee legislaturen overschrijdt. Men kon het al 
van ver zien aankomen dat bij wijze van spreken deze legislatuur er wel in zou slagen om dit 
realiseren. Over wat er intern gebeurd is in het schepencollege, daar ontbreekt hem ook het 
antwoord. Hij is heel blij met de vraag van voormalig schepen Coppens en hij is benieuwd naar 
het antwoord. Dit terrein had er al veel eerder kunnen zijn. Schepen Vandenbulcke antwoordt 
hierbij en wenst de raadsleden Coppens, De Wiest en Mingels te bedanken voor hun tussenkomst. 
Iedereen is het er over eens dat er nood is aan kampeerwagenterreinen. Hij is heel tevreden dat 
er geld vanuit Westtoer hiervoor voorzien wordt. Dit dossier is inderdaad een ouder dossier en hij 
gaat in eigen naam spreken en niet in naam van een ex-collega. Hij kan enkel zeggen dat het 
dossier dat toen zo voorlag een dossier was met meer dan 4 staanplaatsen. Het dossier dat 
voorlag was een dossier met 6 plaatsen en hij herinnert zich dat de toenmalige schepen altijd 
gezegd heeft dat het technisch niet mogelijk was om 6 plaatsen te voorzien. Dit dossier werd 
herwerkt naar 4 plaatsen en Westtoer en de provincie zijn akkoord gegaan met deze 4 
staanplaatsen. Er zijn geen middelen verloren gegaan en hij is daar heel blij om en het dossier is in 
orde. Het feit dat de provincie het dossier heeft goedgekeurd, is een bewijs dat het een goed 
dossier is. Hij  heeft nooit gezegd dat het vroegere dossier een slecht dossier was, maar technisch 
was het op die plaats niet mogelijk. Als antwoord op de vraag van raadslid De Wiest kan hij 
melden dat dit een bewaakt terrein zal zijn, in die zin dat men niet zal kunnen oprijden zonder 
toegangsrecht of zonder elektronisch aangemeld te hebben en ook betaald te hebben voor het 
kampeerwagenterrein. Als men natuurlijk de draad doorknipt, kan men binnen, maar het kantoor 
van het AGB is vlakbij. Dat zal heel zeker niet lang duren. Raadslid Mingels wil alle andere leden 
van het AGB zowel in de vorige legislatuur als in de huidige legislatuur bedanken. Het AGB heeft 
de vraag gekregen van het schepencollege om dit verder uit te werken. En het uitbaten van het 
kampeerterrein past perfect in de werking van het AGB. Zoals gezegd is het AGB vlakbij en het 
AGB zal het nodige doen om het parkeerwagenterrein op een succesvolle manier te 
exploiteren. Raadslid Mingels weet dat er in de marge van dit gegeven vragen zijn van andere 
soorten kampeerders om in Menen terecht te kunnen of van mensen die op een heel andere 
manier aan toerisme doen en ook interessant kunnen zijn voor de Menense bevolking en de 
horeca. Het zijn mensen die op een iets eenvoudiger manier rondtrekken. Hij weet van 
verschillende gemeenten dat die mensen er welkom zijn om hun tent op te zetten en die zeer 
elementair kunnen beschikken over water. Dit wordt ook opgevolgd vanuit de gemeente zelf. Het 
is niet zo dat het over wildkampeerders gaat. Maar het gaat wel over kampeerders die zich 
melden aan de instanties om daar een paar nachten eventueel te verblijven. Om na hun verblijf in 
Menen door te trekken. Te voet of met de fiets, dus het zijn geen mensen die beschikken over een 
budget om een kampeerauto te gebruiken of hun geld in andere zaken te steken. Maar het zijn 
evengoed toeristen die voor de stad waardevol kunnen zijn. Misschien dat in de toekomst 
misschien ook dezelfde oefening gemaakt kan worden en hij weet dat de provincie daar ook oor 
voor heeft. Het is een hint die hij geeft aan het schepencollege aangezien de beslissing hiervoor 
noch bij de gemeenteraad, noch bij het AGB ligt om eens te kijken naar dat soort toerisme en om 
die vraag effectief te kunnen beantwoorden. Schepen Vandenbulcke bedankt raadslid Mingels 
voor de suggestie. Het is zeker een goed idee en er zal zeker nagekeken worden, wat tot nu toe 
nog niet is gebeurd. Hij zal dit met collega schepen van toerisme Breye overleggen en navragen bij 
de provincie wat er daar mogelijk is en hoe het in elkaar zit. Hij weet dat er daar praktische 
problemen zijn en dat er strenge normen naar hygiëne zijn. Hij zal dit bekijken en hij belooft dat 
dit wordt gedaan, zonder te zeggen wanneer dit precies zal zijn.

 

 

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 



Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Sylvianne 
Scherpereel)

Besluit

Artikel 1:  De gemeenteraad  beslist om een erfpachtrecht te vestigen op de grond gelegen naast 
de sporthal Badhuis, met een oppervlakte van 1177 m2, gelegen 1e afdeling Sectie E , nr. 960 Y, 
Sluizenkaai 75, zijnde grond behorende tot de  private eigendom van de stad Menen.  Het 
erfpachtrecht wordt verleend aan het AGB Woonbedrijf Menen

Artikel 2 : De in bijlage gevoegde ontwerpovereenkomst, opgemaakt door de Vlaamse Dienst 
Vastgoedtransacties,  tussen het AGB Woonbedrijf Menen (erfpachthouder)  enerzijds en het 
stadsbestuur Menen (erfpachtgever), anderzijds, wordt integraal goedgekeurd en in bijlage 
hieraan gehecht.

Artikel 3 : De authentieke akte zal notarieel verleden worden via de afdeling Vastgoedtransacties. 
Alle kosten verbonden aan het erfpachtrecht zijn ten laste van de erfpachthouder.

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

Artikel 4 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

o het AGB Woonbedrijf Menen, erfpachthouder

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

De Raad van bestuur van het AGB Woonbedrijf Menen wordt verzocht de goedkeuring van deze 
ontwerpakte tot erfpacht op eerstvolgende vergadering te agenderen ter goedkeuring door haar 
organen.

6. GR/2020/050 | Toekennen domeinconcessie aan BPost op openbaar domein (Oude Leielaan en 
Groentenmarkt). 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal bestuur , meer in het bijzonder doch niet uitsluitend art 2 en art. 41 11° houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake daden van beschikking over onroerende goederen, en 
vaststellen van de  modaliteiten hiertoe ;

Juridische grond

 Artikel 293 Decreet Lokaal Bestuur van 22 mei 2017 inzake vervreemding van goederen 
door lokale besturen en autonome gemeentebedrijven

 de leer van het openbaar domeinrecht

 de beginselen van behoorlijk bestuur

 Omzendbrief KB/ABB 2019/3 dd. 03 mei 2019 over de transacties van onroerende 
goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten

 Burgerlijk Wetboek, in bijzonder artikels 1101 en volgende,  art. 1712 en art 538 B.W.

 Bodemdecreet van 27.10.2006

Feiten, context en argumentatie

Volgende juridische en feitelijke overwegingen liggen aan de beslissing ten grondslag :



De stad ontving het verzoek van BPost tot huren van vaste parkeerplaatsen in de onmiddellijke 
nabijheid van het postkantoor bij de Grote Markt Menen. De vraag kadert in een nieuwe 
organisatie binnen BPost. In het verleden konden zij privatief gebruik maken van parkeerplaatsen 
op de site Vredegerecht en 2 parkeerplaatsen bij Nieuwhof (OCMW). Gezien de 
huurovereenkomsten met deze naburen niet kunnen  worden verdergezet of uitgebreid, zoekt 
BPost naar vaste parkeerplaatsen nabij de postsite in het centrum, op het openbaar domein; Het 
kunnen beschikken over een voldoende aantal parkeerplaatsen in de nabijheid van het 
postkantoor is essentieel voor de verdere werking van BPost in Menen

Sinds januari 2019 is BPost hierover in overleg met de stad Menen, en werd gezocht naar de 
meest geschikte inplanting van parkeerplaatsen, rekening houdend met de afstand tot het 
Postkantoor, met de vrije doorgang die dient gewaarborgd blijven in de Poststraat, met de 
omliggende beschikbare parkeerplaatsen in Poststraat, Oude Leielaan (regime kosteloos 
langparkeren) en de Groentenmarkt (regime betalend langparkeren).

Zij wensen concreet over 12 parkeerplaatsen op het openbaar domein te kunnnen beschikken, 
dicht nabij het verdeelpunt van het postkantoor (Poststraat), zodat zij de postwagens snel kunnen 
bevoorraden in functie van de postrondes, welke starten om 05u00 en 07u30 ’s ochtends. Om 
15u30 zijn alle postrondes afgelopen en gaan de postwagens terug naar de hen voorbehouden 
plaatsen. Ter ontlasting van de parkeerdruk is afgesproken dat het postpersoneel deze 
parkeerplaatsen overdag kan innemen, waardoor de parkeerdruk op de Oude Leielaan tegelijk 
ook afneemt.

Gezien de postbedeling door Bpost als dienst van algemeen belang dient worden beoordeeld, kan 
dit gebruik worden toegestaan via een domeinconcessie aan BPost op het openbaar domein 
(Poststraat, Oude Leielaan en Grote Markt). In concreto betreft dit 12 parkeerplaatsen welke via 
domeinconcessie zullen voorbehouden worden aan Bpost. De voorwaarden tot toekennen van 
een domeinconcessie worden door de gemeenteraad bepaald.

Een domeinconcessie is een administratieve overeenkomst waarbij het bestuur tijdelijk en mits 
betaling van een vergoeding aan een persoon of private onderneming  de toelating geeft om 
exclusief en voor een welbepaald doel het openbaar domein te bezetten,  voor de duur die in de 
concessie wordt bepaald en met uitsluiting van anderen. Het goed dat de particulier privatief in 
gebruik neemt, blijft wel een deel van het openbaar domein. De domeinconcessie kan eenzijdig 
worden herroepen om redenen van algemeen belang.
Door het verlenen van een concessie ontstaat er een contractuele verhouding tussen de overheid 
en de gebruiker. Het contract kan de wijze van gebruik omschrijven waaraan de gebruiker zich 
moet houden.  De domeinconcessie verleent geen zakelijke rechten want het openbaar domein is 
onvervreemdbaar, maar de concessiehouder heeft wel een subjectief recht dat tegenstelbaar is 
aan derden.

Alleen om redenen van algemeen belang kan worden aanvaard dat de transactie zonder 
concurrentie of mededinging verloopt, dit in afwijking van de algemene principes welke gelden 
voor onroerende transacties. De vraag van Bpost kadert binnen de doelstelling van algemeen 
belang, om volgende redenen, nl.

 De postbedeling door Bpost  is een dienst van algemeen belang (DAB) en onderscheidt 
zich in die zin van andere bedrijven

 De stad wenst deze publieke dienstverlening te ondersteunen die de postbedeling beoogt 
tav de burger in Menen. het is belangrijk voor de stad dat de centrale diensten en 
dienstverlening van de Post , midden in het centrum van Menen kunnen gevestigd blijven, 
in functie van goede dienstverlening naar burgers en handelaars in Menen   

 De stad wenst door het verlenen van deze domeinconcessie een oplossing te bieden voor 
Bpost,  gezien BPost onverwacht diverse privatieve huurparkeerplaatsen beëindigd zag 
(t.g.v. de recente verkoop van het aanpalende gebouw van het vredegerecht).

 In de omgeving zijn  geen andere bedrijven of instellingen gehuisvest met een 
vergelijkbare concrete nood (AZ, Scholen, CLB, De Pyramide, Zwembad, AGB, Stad). Deze 
hebben voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor hun dienstwagens , hetzij 



genieten zij vrijstelling tot betaling van parkeerretributie. Het gelijkheidsbeginsel wordt 
aldus niet geschonden.

Een domeinconcessie kan worden toegestaan onder strikte voorwaarde dat enkel dienstwagens 
van deze parkeerplaatsen kunnen gebruik maken, en dat gedurende de postrondes ook 
voertuigen van personeel op die plaatsen kunnen geparkeerd worden (omdat de parkeerplaatsen 
anders gedurende de dag onbezet blijven). Deze plaatsen kunnen nooit gebruikt worden voor 
klanten van Bpost-(zij dienen de publieke parkeerplaatsen te gebruiken, volgens de voorwaarden 
die hierop van toepassing zijn)

Dergelijke domeinconcessie biedt enerzijds de nodige zekerheid voor Bpost in functie van hun 
bedrijfsuitoefening op middellange termijn; anderzijds biedt dit ook het voordeel voor de stad dat 
in de Oude Leielaan meer gratis  parkeerplaatsen vrijkomen; . De domeinconcessie biedt het 
voordeel van een gemengd gebruik.

Deze oplossing voor BPost via een domeinconcessie betreft een tijdelijke situatie, tegen een vaste 
jaarlijkse vergoeding als compensatie voor het verlies aan openbare parkeerplaatsen, dit voor de 
duur van 2 jaar, hierna verlengbaar per jaar(maximaal 3 jaar). Het blijft aangewezen dat op 
termijn Bpost eigen grond verwerft in de nabije omgeving, met oog op inrichten van eigen 
parkeervoorzieningen op eigen privaat terrein.

De vergoeding te betalen door BPost kan worden bepaald op 500 € /jaar/parkeerplaats, jaarlijks 
te indexeren. Deze  prijs is een vergoeding voor het verlies aan publieke parkeerplaatsen op 
openbaar domein. Dit bedrag wordt bevestigd als marktconform, bij  schattingsverslag dd. 
16.04.2020 opgemaakt door Landmetersbureau V. Debuck uit Menen;

Om redenen van duurzaamheid wordt eveneens aan de concessionaris een 
engagementsverbintenis opgelegd om binnen de termijn van 2 jaar een concreet voorstel voor te 
leggen omtrent de inplanting van een laadpaal voor elektrische voertuigen, dit in kader van de 
verdere verduurzaming van de mobiliteit in het stadscentrum van Menen.

Om deze redenen acht het schepencollege, in zitting van 4 maart 2020,  het wenselijk om de 
parkeerplaatsen, zoals aangeduid in bijgevoegd plan (nl. 6 plaatsen op Groentenmarkt, 3 plaatsen 
bij Poststraat, en 3 parkeerplaatsen in de Oude Leielaan ( dichtbij de inrit tot Poststraat) in vast 
gebruik te geven aan Bpost.

Gelet op het gunstig advies hieromtrent door interne dienst GGZ/Mobiliteit;

Gelet op het voorstel van concessieovereenkomst en de modaliteiten hiertoe , welk wordt 
voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad (tekst in bijlage). 

Alle kosten verbonden aan de opmaak van de domeinconcessieovereenkomst zijn ten laste van 
Bpost.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 04.03.2020; 

 

Tussenkomsten

Raadslid Mingels wenst op te merken dat er vandaag iets wordt beslist dat eigenlijk al is 
uitgevoerd. Als hij naar buiten kijkt vanuit het stadhuis, uit de keuken op de eerste verdieping, 
dan ziet hij alles staan. En moet hier vanavond bekrachtigd worden wat al is uitgevoerd. Hij wil 
ook opmerken dat het dossier toch een aantal gaten vertoont. Het belangrijkste gat is eigenlijk 
het gegeven dat er geen goed zicht is over het feit of Bpost eigenlijk een uitbreiding doet qua 
parkeerplaatsen, doordat er melding wordt gemaakt van 2 parkeerplaatsen in het dossier en dit 
met verschillende andere plaatsen op de terreinen van het voormalige gerechtshof, maar die 
verschillende plaatsen worden niet gespecifieerd. Bij navraag blijkt dat B-post beschikte over een 
9-tal plaatsen in totaal en dus nu vraagt Bpost om een uitbreiding. Hij moet eerlijk zeggen dat hij 
begrijpt dat B-post gewrongen zit en Bpost is als bedrijf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
ze beschikt over voldoende eigen terrein om dergelijke zaken te realiseren. Hij verwijst 
bijvoorbeeld naar AZ Delta waar de stad ook al een dossier rond parkeren heeft gehad. Hij stelt 
alleen vast, dat waar de laatste tijd gelukkig de nadruk wordt gelegd op het iets minder 
autoverkeer naar het centrum te brengen, dat de stad hier een beetje blijft voortdoen zoals het 



vroeger was. Dat kan hij enkel betreuren en vandaar dat hij zich zal onthouden. Hij begrijpt wel 
dat Bpost voor een belangrijk deel een bedrijf is van openbaar nut en het openbaar nut stond in 
het verleden helemaal buiten discussie, maar intussen zijn de zaken toch wel enigszins veranderd 
en is B-post ook een bedrijf dat eerder in de concurrentiële sfeer is getreden. De vraag moet 
gesteld worden of dit een goede zaak is voor de publieke ruimte an sich. Hij  wil ook meegeven 
dat zijn fractie ook in de toekomst zal blijven aandringen op het verminderen van het aantal 
parkeerplaatsen op de diverse markten en in de omgeving van het centrum. Het is een kwestie 
van minder aanzuigeffect te creëren van auto's en dat past niet in het plaatje dat hij vandaag ziet. 
Daarvoor gaat hij zich onthouden. Hij begrijpt enigszins de problemen waarmee Bpost te maken 
heeft. Hij begrijpt ook dat het stadsbestuur gezien het een bedrijf betreft van openbaar nut, een 
stuk van een antwoord wil geven. Hij vindt het eigenlijk een beetje van het goede teveel of van 
het slechte teveel. Of beter gezegd kan het niet dat de stad zoveel parkeerterreinen aan één 
bedrijf gaat toezeggen. Hij ziet het al gebeuren dat er nog bedrijven zijn die volgens de zelfde 
logica parkeerplaatsen zullen vragen en die ook het openbaar nut gaan inroepen om zo het 
publiek domein proberen in te palmen. Dan vreest hij dat het stadsbestuur weinig of geen 
antwoord zal hebben, tenzij dan het toestaan en mee te gaan in dit verhaal. Wat hier gebeurt, 
is  eigenlijk een precedent en niet zomaar eentje. Hij is bevreesd wat er in de toekomst zal 
gebeuren. Zijn  fractie zal zich dus onthouden. Raadslid Maxy heeft met haar fractie dit dossier 
goed bekeken, ook de juridische overeenkomst tussen de stad en Bpost. De feitelijkheden heeft 
raadslid Mingels daarnet aangekaart en zal ze niet opnieuw benoemen. Anderzijds wat betreft de 
juridische overeenkomst ziet ze niet onmiddellijk problemen. Ze had graag een evenwicht 
gecreëerd , maar ze ziet dat er veel pro's en contra's zijn. Er wordt inderdaad een soort precedent 
geschapen door aan een bedrijf een domeinconcessie  toe te kennen, terwijl er wel meerdere 
doelgroepen in Menen zijn die op dergelijke manier wensen gebruik te maken van het openbaar 
domein. Dat is misschien wel de deur openzetten en hoe wordt er omgegaan met vragen van 
anderen die eventueel zullen gesteld worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om handelaars die in de 
dorpskern of het stadscentrum een pand hebben en die daar ook een vaste parkeerplaats zouden 
willen hebben. In het verleden is het ook meermaals aan bod gekomen. Hoe zal het 
bestuur hiermee omgaan? Vroeger was het inderdaad zo dat veiligheidsdiensten en diensten van 
openbaar nut, dat die diensten vanzelfsprekend gebruik konden maken van het openbaar 
domein. Maar ook zoals raadslid Mingels daarnet zei, is de vraag heel duidelijk van bijvoorbeeld 
het ziekenhuis op ons grondgebied dat ook een zeer groot openbaar nut heeft. Dat ziekenhuis is 
ook zeer belangrijk om in ons centrum te hebben en daar heeft de stad gezegd dat ze voor de 
eigen medewerkers een eigen parking moesten hebben en die private parking is er gekomen aan 
de Blekerijvesting. Maar voor Bpost gaat de stad dat bijvoorbeeld wel doen of een uitzondering 
maken. Zij kan dit wel voor een stuk volgen en er zijn wel degelijk problemen met Bpost. Die zit 
daar nu gewrongen tussen de Oude Leielaan en tussen de Groentenmarkt. Ook de fietsveiligheid 
heeft ze op de vorige gemeenteraden aangekaart. Op sommige momenten is het daar zeer 
gevaarlijk voor fietsers, men manoeuvreert langs alle kanten om de pakjes allemaal in de 
bestelwagens te krijgen. Naast haar tweede vraag, stelt zich de vraag wat gaat de stad eerst en 
vooral zal doen met de handelaars en bewoners die een concessie willen ter hoogte van de Grote 
Markt of op andere plaatsen op het openbaar domein. De tweede vraag betreft een vraag die ze 
reeds in een eerdere gemeenteraad had gesteld. Kunnen de parkeerplaatsen aan de achterzijde 
van het B-postgebouw, dus niet Oude Leielaan maar op de kleine rechthoek waar een paar gaten 
zijn, omgebouwd worden van drie gewone parkeerplaatsen naar twee parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap, dit dus naast de bestaande parkeerplaats voor personen met een 
handicap. Er zijn heel wat mensen van het Nieuhof, vroeger van het OCMW en nu van de 
bouwmaatschappij Impuls die sociale huurders zijn en die niet beschikken over een garage en ook 
65+ zijn. Deze mensen zijn ook vragende partij en die hebben ook al eerder via persberichtgeving 
in de Weekbode in 2019, aan de alarmbel getrokken en de vraag gesteld om parkeerplaatsen 
dichtbij het appartementsblok te kunnen verkrijgen. Als ze nu zie dat er inderdaad meer plaats 
opgesoupeerd zal worden door een firma in de domeinconcessie, dan stelt  ze zich de vraag hoe 
zit het met de bewoners. Waar kunnen zij dan terecht? Die worden dus verder doorverwezen 
naar de Oude Leielaan, terwijl dat ze eigenlijk niet goed ter been zijn. Dan is er nog een andere 
vraag in hoeverre dat er afspraken zijn met Bpost om zich te engageren dat op de laadmomenten 
en de spitsmomenten om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht is voor passanten, fietsers 



en  handelaars. Er zijn ook bepaalde bewoners die een parkeerplaats huren van Impuls op dat 
kleine blokje aan de achterzijde van Bpost. Hoeveel privé-verhuringen zijn er daar nog van 
mensen van aanpalende buurtbewoners? Want die mensen zeggen vandaag dat zij bepaalde 
problemen hebben om in en uit hun parkeerplaats te rijden alleen maar omdat Bpost daar 
voortdurend de wagens laat stationeren. Dat waren vooral de belangrijkste vragen. Schepen 
Roose verklaart de vraag van Bpost om uit te breiden in feite het gevolg is van de groei in de e-
commerce, waardoor ze toch meer postbodes moeten uitrusten met een voertuig. Daar waar ze 
vroeger de pakjes konden meenemen met de briefwisseling, hebben zij mede door de opkomst 
van de e-commerce inderdaad toch wel een grotere noodzaak nu om via voertuigen zich te 
kunnen begeven. De stad heeft inderdaad meegedacht met hen aan oplossingen en er is 
geprobeerd om ook oplossingen te vinden buiten het openbaar domein. Op het einde werd er in 
feite ook wel gezegd om een oplossing te vinden, waardoor dat de situatie georganiseerd geraakt. 
De nieuwe voertuigen van Bpost arriveerden op 17 maart en toen werd ook een inname openbaar 
domein georganiseerd ten tijdelijke titel op een aantal locaties totdat we vanaf vandaag een 
concessieovereenkomst kunnen toepassen. Vandaar dat men een aantal ingrepen in het 
straatbeeld kon zien, maar pas vanavond kan deze concessie definitief vastgelegd worden. Het is 
vooral de bedoeling ook om een aantal van die plaatsen in het stukje achter de Poststraat, waar 
dat de lading gebeurt, in de concessie te steken. Met Bpost werd afgesproken om een stukje in 
shiften te gaan doen zodat dan ook de omliggende bewoners minder hinder zouden hebben. Het 
is ook zo dat van die 5 plaatsen die voorbehouden zijn aan de bewoners van het Nieuhof, dat er 
daar in het verleden er toen weinig vraag was van de bewoners naar het gebruik van die 
parkeerplaatsen. Daarom dat die tijdelijk verhuurd werden aan Bpost en dat deze verhuringen 
stop gezet werden. Vandaar dat er daar  toch minstens 3 plaatsen georganiseerd worden 
zodoende dat ze ongeveer een 6 tot 8-tal voertuigen tegelijkertijd kunnen organiseren zonder het 
volledige verkeer te belemmeren. De bewoners van het Nieuhof krijgen terug de kans om de 
parkeerplaatsen zelf te kunnen huren als bewoner van het Nieuhof. Op die manier is er een 
oplossing gevonden voor de verschillende partners die rond deze omgeving zijn. De stad heeft zelf 
de bevragingen gedaan naar de betrokkenen die de mindervaliden parking vaak gebruiken met de 
vraag of die op de goede locatie ligt of moet die verplaatst worden? Ook die consultatie werd 
gedaan. Als er nog vragen komen naar mindervaliden parking in de toekomst, dan zullen die zeker 
behandeld worden. Het is inderdaad een stuk van het openbaar domein met een discussie met 
pro's en contra's. In dit dossier is het openbaar nut heel belangrijk. Het is zo dat ook andere 
toekomstige vragen zeker aan deze punten zullen getoetst worden mochten die vragen 
binnenkomen. Maar zoals het hier wordt voorgesteld, wordt het op deze manier een stuk veiliger 
in die omgeving. Raadslid Scherpereel wenst  tussen te komen met betrekking tot 
parkeerplaatsen voor de handelaars. Ze vindt dat de handelaars inderdaad misschien ook kunnen 
kans hebben om elk een parkeerplaats aan te schaffen voor hun klanten. Het zou misschien wel 
niet slecht zijn zoals ook in de huidige coronatijd het betalend parkeren eigenlijk werd afgeschaft 
terwijl dat de winkels eigenlijk gesloten waren. En van zodra de handelaars hun winkels mogen 
opendoen, wordt betalend parkeren dan eigenlijk weer een must, terwijl dat de handelaars een 
heel moeilijke periode hebben meegemaakt en heel veel verlies geleden hebben. Ze stelt voor dat 
er misschien geopteerd wordt om een voorstel te doen om het niet-betalend parkeren verder te 
laten doorlopen. De voorzitter komt tussen en merkt op dat dit inhoudelijk niets met dit 
agendapunt te maken heeft. Het heeft wel met parkeren te maken, maar niet met de 
domeinconcessie. Hij zal haar laten uitspreken maar in principe heeft dit voorstel niets met dit 
agendapunt te maken. Het staat het schepencollege daarom vrij om daar al dan niet op te 
antwoorden. Inhoudelijk heeft dit niets met de domeinconcessie van Bpost te maken.  Raadslid 
Scherpereel heeft hier wel begrip voor, maar dit werd heel laat gecommuniceerd, waardoor er 
geen vragen meer gesteld konden worden zodat ze geen punt kon maken. Daarom heeft ze dit 
ingelast bij dit agendapunt van de gemeenteraad. Het was enkel een voorstel om de handelaars 
misschien de kans te geven aan de lokale inwoners om misschien niet wat verder de 
boodschappen te doen maar in Menen en om het niet betalend-parkeren te laten gelden tot aan 
september. Raadslid Maxy heeft uit de uiteenzetting of repliek van schepen Roose begrepen dat 
er inderdaad een bevraging is geweest aan de achterzijde van Bpost met de bewoners van het 
Nieuhof waarschijnlijk. Het is gewoon om helemaal duidelijk te stellen, van aan dat blokje 
(parkeerplaats aan de achterzijde en naast het Nieuhof) daar zijn er nog 3 parkeerplaatsen die 



verhuurd worden of kunnen worden aan de bewoners van de directe omgeving. Zo heeft ze dit 
begrepen. Op de vraag om de mogelijkheid om dergelijke domeinconcessie ook te gaan 
ontplooien voor andere doelgroepen, zijnde handelaars, zijnde bewoners, heeft ze de indruk dat 
er daar geen antwoord onmiddellijk op komt en dat het standpunt misschien nog niet bepaald is. 
Maar het moet duidelijk zijn met dergelijke concessie met Bpos,t de deur voor een stuk open zet 
om misschien dergelijke vragen te ontvangen van de doelgroepen. Dus moet er in die zin 
uitgekeken worden naar de toekomst. Misschien is dat hier eigenlijk de aanzet om inderdaad 
andere doelgroepen ook op een gelijkaardige manier te gaan behandelen als het gaat over 
parkeerplaatsen. Maar in die zin zijn er nog veel  onduidelijkheden.  Het is ook maar een tijdelijk 
oplossing. Er zal meer veiligheid gecreëerd worden door die tijdelijke domeinconcessie maar 
anderzijds zijn er nog heel veel vraagtekens bij het principe van het aanbieden van het openbaar 
domein. Dit zou ook moeten gebeuren voor de bewoners die geen garage hebben en hier willen 
en kunnen wonen, maar ook voor de handelaars. In die zin zal ze zich dan ook onthouden bij dit 
agendapunt. Raadslid Mingels ziet dat zijn tussenkomst van daarnet eigenlijk voor een stuk 
verduidelijkt wat zowel collega  Maxy als collega Scherpereel hebben aangehaald. Waar dat ze 
duidelijk de kaart trekken om eenzelfde behandeling voor handelaars te kunnen hebben zodat die 
eigenlijk een parkeerplaats kunnen voorbehouden voor hun klanten. Er zit hier zulk verhaal aan te 
komen en dus wordt eigenlijk het openbaar domein een stukje privédomein op die manier. Deze 
gang van zaken kan hij alleen maar betreuren en dat is de reden waarom hij zich zal onthouden. 
Dit heeft dus eerder te maken met het feit dat er hier mogelijkheden tot precedenten geschapen 
worden en mogelijkheden naar de toekomst toe om verdere afbreuk te doen van wat hier gekend 
is als het publiek domein en dus toegankelijk voor iedereen. Dus vandaar nog eens deze repliek 
om duidelijk te maken dat hij daar niet mee gelukkig is. Schepen Roose wil hier inderdaad 
benadrukken dat het concessiehouderschap nu installeren in het kader van organisatie van 
openbaar nut inderdaad geen precedent is om het parkeerbeleid op dezelfde manier te 
organiseren. Parkeerbeleid wordt in een parkeerreglement gegoten. Er zijn daarvoor een aantal 
richtlijnen en zoals eerder aangeboden werd in het kader van het lokaal mobiliteitsplan moeten 
het parkeerbeleidsplan in onze stad georganiseerd worden waarbij de vragen van bewoners en 
van  handelaars aan bod zullen komen rekening houdende met de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van de stad. Het parkeerbeleid moet op die manier vorm krijgen. Maar in deze is het 
concessiehouderschap geen goedkeuring van het parkeerbeleid.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 1 stem tegen (Eddy Vandendriessche), 13 onthoudingen (Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De 
Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Karolien Poot)

Besluit

Artikel 1. De Gemeenteraad beslist om twaalf (12) parkeerplaatsen gelegen op het openbaar 
domein zoals aangeduid in bijgevoegd plan (nl. 6 plaatsen op Groentenmarkt, 3 plaatsen bij 
Poststraat, en  3 parkeerplaatsen in de Oude Leielaan worden via domeinconcessie in gebruik 
gegeven aan Bpost, voor een  periode van 2 jaar, maximaal 3 maal  verlengbaar per jaar, dit voor 
een jaarlijkse vergoeding vastgesteld van 500,00 € /jaar/parkeerplaats, jaarlijks te indexeren, 

Artikel 2 . De domeinconcessie wordt onderhands toegekend aan Bpost, zonder toepassing van 
mededinging, gezien Bpost een dienst van algemeen belang is.

Artikel 3. De gemeenteraad keurt de voorwaarden en modaliteiten  goed waartegen deze 
domeinconcessie zal verleend worden, zoals weergegeven  in de ontwerp 
domeinconcessieovereenkomst. Deze bijgevoegde concessievoorwaarden, alsook het 
inplantingsplan van de betreffende parkeerplaatsen, maken een integrerend deel uit van dit 
besluit.



Artikel 4. Alle kosten verbonden aan de opmaak van de domeinconcessieovereenkomst zijn ten 
laste van Bpost (schatterskosten, bodemattest...).

7. GR/2020/053 | Levering, plaatsing en installatie van een cubee pakjesautomaat op 
verschillende locaties - Goedkeuring 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 2 en 56 §3-1° : de Gemeenteraad voor aanvaarding van de door 
College van Burgemeester en Schepenen besloten inrichting op openbaar domein

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur artikelen 2, 40, 41 en  56 §3-1°.

Feiten, context en argumentatie

Online bestellingen, de zogenaamde e-commerce, is een manier van winkelen dat steeds meer in 
de lift zit.  De pakjes ontvangen en verzenden is vandaag voor vele consumenten een lastig 
pijnpunt.   Vaak zijn de mensen niet thuis op moment van leveringen en de openingsuren van 
postpunten zijn zeker niet voor iedereen ideaal.

Om die reden is een pakjesautomaat de ideale oplossing.  De onbemande pakjesautomaat biedt 
een gebruiksvriendelijke , duurzame en 24/7 oplossing voor het ontvangen en verzenden van 
pakjes.

Voordelen van een pakjesautomaat : 

 de eenvoud van het proces om een pakjes te halen/ te versturen (geen registratie nodig - 
automaat kan aangeduid worden bij de meeste webshops)

 je bepaalt als klant zelf wanneer je je pakje ophaalt (24/7 als automaat op een publieke 
plaats staat)

 locatie van de automaat - meestal op een publiek zeer toegankelijke locatie zoals een P+R, 
nabij stations, nabij een mobi-punt , bushalte.

Mogelijkheden van de pakjesautomaat :

 klant doet aankoop en laat pakje leveren in de automaat 

 klant verzendt een pakje via de automaat

 reserveren van plaatsen door de locale handelaar (die ook verkoopt buiten de 
openingsuren via automaat)

Het consolideren van pakjes op een strategisch punt is daarnaast ook milieuvriendelijk en zorgt 
voor minder CO2 uitstoot in vergelijking met een aan-huis-levering.  Zeker wanneer het pakje 
meermaals aangeboden moet worden of herleid moet worden naar een verkooppunt wanneer de 
consument niet thuis is.  Ook op vlak van mobiliteit heeft dit een positieve impact. 

Cubee/bpost zorgt voor de volledige opstart/installatie en de dagdagelijkse uitbating: 

 transport , installatie, verankering en opstart van de installatie

 testen, activeren en aanmelden op de webshops

 dagelijkse monitoring

 4G internet connectie

 software updates en vernieuwingen 

 klantendienst voor gebruikers 

 verzekering voor schade aan automaat, pakjes en gebruiker



Locaties in Menen:  
Momenteel staan er in de stad nog geen pakjesautomaten van Cubee opgesteld.  Er wordt in de 
nabije toekomst wel 1 automaat geplaatst door Platform Grensland op het bedrijventerrein.

 

 

De exacte locaties zullen nog bepaald worden in samenwerking met de verantwoordelijken van 
Cubee/bpost;

Stad Menen stelt voor om in eerste instantie volgende 2 locaties verder te onderzoeken : 

 Mobipunt Waalvest

 OC Lauwe

Eenmaal een akkoord is over de samenwerking wordt door hen een werfleider aangesteld die 
samen met de stadsdiensten de exacte locatie zal bepalen.

Het aantal lockers wordt bepaald naargelang de noodzaak in de omgeving.   Dit wordt door bpost 
onderzocht en voorgesteld.  

Een standaardopstelling is voor 70 lockers en heeft een volume van 5490 mm x 2100 mm x 650 
mm (b x h x d ) - zie documentatie in bijlage. 
 

Financiering van de pakjesautomaat : 

Wegens een speciale actie dat momenteel loopt kan cubee/bpost de pakjesautomaat momenteel 
volledig gratis ter beschikking stellen voor de volledige duur van de overeenkomst (5 jaar of 60 
maanden).   Daarna kunnen hiervoor kosten worden aangerekend .  De installatie kan ingepland 
worden in de loop van 2020.  
 

Het betreft een terbeschikkingstelling dus pakjesautomaat blijft eigendom van Bpost.  Na 5 jaar 
loopt het contract stilzwijgend door, opzegbaar na 2j.  Eventueel kan de service na de termijn van 
5 jaar wel betalend zijn. 

  

Voorwaarden :

 verharde ondergrond die installatieklaar is , vlot toegankelijk 24/7 en goed zichtbaar

 stroomvoorziening aan de automaat

 voorbereidende werken (stroomkabel voorzien, waterpas ondergrond)

 eventuele omgevingsvergunning indien noodzakelijk 

Tussenkomsten

Raadslid Bonte ziet dat men niet omheen dat e-commerce kan en deze wint meer en meer aan 
terrein.  Natuurlijk kunnen er hier ook oplossingen aangeboden worden. Menen zal hiervoor de 
kosten dragen om  dat helemaal gebruiksklaar te zetten. Ze vraagt wie de elektriciteit hiervoor zal 
betalen? Hoe is dat geregeld. En in analogie met het vorige punt, merkt ze op dat dit hier 
natuurlijk terug een verhaal is van Bpost alleen. Er zijn nog tal van andere postbedrijven zoals 
PostNL bijvoorbeeld. Wat zal er gedaan worden  als een ander bedrijf een dergelijke vraag stelt. 
Raadslid Mingels heeft op zich geen enkel probleem met het gegeven dat enkele mobipunten 
worden uitgebreid. En de toekomstige mobipunten worden uitgebreid met dergelijke apparaten. 
Het past ook in het concept dat Leiedal al een heel eind geleden naar voor is beginnen schuiven 
om het concentreren van een aantal bewegingen. Hij heeft wel een vraag over de keuze van de 
plaatsing. Eigenlijk is hij zeer enthousiast met het plaatsen en het realiseren van mobipunten en 
meer in het bijzonder van het mobipunt aan de  Waalvest. Tijdens de vergadering werd toen ook 
gezegd  daaromtrent dat dit een zeer goeie keuze was omdat dit in de praktijk betekent dat dit 



nog in Menen moest worden gerealiseerd. Hij heeft het ook niet over het OC Lauwe wat op zich 
een zeer goeie plaats is. Maar wat Menen betreft heeft men al een feitelijk mobipunt en dat is de 
omgeving van het station. Daar komt het verkeer samen, daar nemen de mensen de bus, daar 
stappen ze over van hun persoonlijk vervoer op de trein en dergelijke meer. Zo dit is dus al een 
gegeven dat al bestaat zolang het station al in Menen bestaat.  Dus is dit reeds zeer lang en dat de 
mensen ook effectief kennen en associëren met het gegeven mobiliteit. Dus is de vraag eigenlijk 
een beetje waarom de keuze voor de Waalvest waar er nog van scratch moet begonnen worden. 
En waarom wordt de pakjesautomaat in eerste instantie niet op het niveau van station Menen 
geplaatst om te wachten tot op de Waalvest ook effectief een mobipunt gerealiseerd werd. Hij 
denkt vooral  in termen van mogelijk succes. Het kan best dat als die automaat op een heel 
nieuwe  plaats wordt gezet zoals de Waalvest er daar eigenlijk een groot risico genomen wordt 
dan dat we dit zouden doen op het niveau van het station. Dus vandaar zijn vraag waarom juist op 
de Waalvest en niet aan het station. Schepen Roose antwoordt dat het inderdaad zo is dat het 
gaat om een kleine installatie en de elektriciteit moet vergoed worden door de stad. Het is zo dat 
de hele installatie gedragen wordt door Cubee zelf. De andere kosten zijn voor de stad zeer 
minimaal. Het is zo dat de eerste installatie van Cubee gebeurd is in onze stad op het 
bedrijventerrein Grensland, waar de partners van Grensland samen de huur van die toestellen 
betalen. In de overeenkomst met cubee werd de kans geboden om dit 5 jaar gratis te mogen 
huren op ons grondgebied. Dus is dat een heel mooi aanbod geweest dat de stad van hen 
gekregen heeft. Hij is blij om dergelijk aanbod te mogen ontvangen. De locaties zijn zeker niet 
willekeurig gekozen. Er moet ook nog even aangevuld worden op de vraag van raadslid Bonte dat 
iedereen die installaties mag gebruiken. Ook PostNL of een winkel in de Rijselstraat, die een 
pakketje wil nalaten voor alleen klanten. Iedereen mag die toestellen gebruiken. Dat is 
beschikbaar en de Waalvest werd vooropgesteld omdat de stad gelooft in de functie van een 
mobipunt voor die locatie. Deze locatie is ook in de onmiddellijke omgeving van de bib met een 
eventuele wisselwerking. En er zijn heel wat organisaties en instellingen in de omgeving en dicht 
bij de commerciële as. Er zijn een aantal redenen die samen de mogelijkheden geven om die 
locatie tot een heel functioneel mobipunt te maken. Soms is het moeilijk om mobipunten samen 
met Vlaanderen te kunnen ontwikkelen. Met de keuze voor de Waalvest heeft de stad strategisch 
gewerkt zodat  er meerdere mobipunten in onze stad gerealiseerd kunnen worden. En met het OC 
Lauwe heeft de stad daar inderdaad nog een extra mogelijkheid. Raadslid Vandendriessche meldt 
dat dit geen probleem is dat er zo een voorziening wordt geplaatst. Hij wil ook nog beklemtonen 
dat er ook nog postpunten in Menen zijn. En postpunten zijn over het algemeen winkels, dus 
kleinhandelaars die daarmee  bijverdienen. Hij vindt dat het opportuun is om die postpunten te 
benoemen als een voorbeeld van goede dienstverlening.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Dorianne 
De Wiest)

Besluit

Artikel 1: De Raad verleent haar akkoord aan het College voor het plaatsen en installeren van een 
pakjesautomaat door Cubee/bpost op verschillende locaties in de stad onder nader in artikelen 
2,3 en 4 aanvaarde voorwaarden. 

Artikel 2: Het aantal en de exacte locatie wordt nader bepaald in samenwerking met de firma en 
na goedkeuring en verder onderzoek.  Volgende locaties worden meegegeven om nader te 
onderzoeken : mobi-punt Waalvest en omgeving OC Lauwe.

Artikel 3: De plaatsing, installatie en opstarten , monitoring, 4G internet-connectie en de volledige 
ontzorging gebeurt gratis gedurende de duur van de overeenkomst (5 jaar of 60 maanden).  Na 
afloop van die  termijn kunnen hiervoor kosten hiervoor worden aangerekend. 



De overeenkomst in bijlage gepresenteerd is kosteloos opzegbaar. De contractuele voorwaarden 
bevatten nog opties  die in een latere fase kunnen onderzocht worden.

Artikel 4: De stad draagt de zorg over de volgende zaken, voor eigen rekening, zo nodig : 1-
omgevingsvergunning 2-een zuivere, afgewerkte, verharde en vlakke ondergrond waar de 
automaat kan geplaatst worden 3-het voorzien van de correcte elektrische aansluiting 4-
eventueel bescherming tegen aanrijding. 

8. GR/2020/055 | Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen en de Provincie West-
Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante 
thema’s. 

Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 - Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

In de 5 Vlaamse Provincies is er heel wat knowhow aanwezig omtrent milieu- en aanverwante 
thema’s.  Al  sinds 2013 maken de Provincies onderling intensief gebruik van die bestaande 
expertise onder de noemer van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC). Sinds 
begin 2016 bestaat daar ook een wettelijk kader voor. Elk van de 5 Vlaamse Provincieraden 
keurde een overeenkomst goed ivm deze interprovinciale samenwerking.

Het aanbod en de werking van het IPKC willen we nu ook ter beschikking stellen van de 
gemeenten.  Tegelijk willen we de werking nog meer gelijkschakelen en optillen naar een hoger 
niveau. Daartoe keurde de provincieraad van West-Vlaanderen op 5 maart. bijkomend het 
voorstel voor een overeenkomst met West-Vlaamse gemeenten goed. 
Gemeenten die een overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen ondertekenen, kunnen 
vanaf nu langs deze weg ook een beroep doen op de expertise bij een ander provinciebestuur. 
Dit kan doordat er tussen de 5 Provincies onderling al een overeenkomst is. Het is níet de 
bedoeling van de Provincie om te concurreren met bestaand aanbod via o.a. 
streekintercommunales. We willen via het IPKC wél de focus leggen op een aanbod van 
complementaire diensten en ondersteuning. 

Wat betekent dit concreet?

 Ondertekening van de overeenkomst verplicht de gemeente tot niets.  Het schept wel 
de mogelijkheid om dankzij de  overeenkomst tussen gemeente en eigen 
provinciebestuur à la carte  een beroep te doen op expertise bij een ander 
provinciebestuur (doordat er tussen de 5 Provincies onderling al een overeenkomst is). 
Dit is juridisch afgetoetst en is in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake 
overheidsopdrachten.

 Dit is geen exclusiviteitscontract.   Het staat de Gemeente nog steeds vrij om offerte te 
vragen bij studiebureau of streekintercommunale.  Wel is het zo dat een deel van de 
geboden expertise amper beschikbaar is “op de markt”.

 Ondertekenen van overeenkomst voor West-Vlaamse gemeenten is gratis. 

 Aanvraag voor ondersteuning dient te gebeuren via een online sharepointplatform.

Bij aanvraag wordt door de aanbieder-provincie bekeken tegen welke kostprijs de uitvoering kan 
gebeuren (is veelal maatwerk), gemeente krijgt dan offerte. Het staat de gemeente vrij om al of 
niet akkoord te gaan met deze offerte en er dus wel of niet op in te gaan.

 De overeenkomst bestaat uit een tekst met 2 bijlagen: actielijst en praktische afspraken.

Deze tekst met bijlagen moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en bezorgd worden 
aan de Provincie zodat de deputatie dit kan goedkeuren/ondertekenen. 

Tussenkomsten



Raadslid Mingels is blij met dat agendapunt. Op die manier en het spijt hem om te zeggen dat het 
verlies aan kennis dat voortdurend meegemaakt werd op het niveau van de vroegere 
milieudienst, nu de dienst omgeving, op die manier toch enigszins kan worden opgevangen. Het is 
zo dat milieu en aanverwante thema's zoals het hier wordt aangebracht in Menen altijd een 
moeilijke bevalling is geweest. Bij deze probeert men dit  toch enigszins op te vangen en dat is een 
goede zaak. Hij kan alleen maar hopen dat de stad daar veelvuldig gebruik zal van maken. Hij is 
blij met dit gegeven en hij en zijn collega zullen ja stemmen. Schepen Roose bedankt raadslid 
Mingels voor zijn tussenkomst.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enige besluit: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen en de 
Provincie West-Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en 
aanverwante thema’s, als volgt goed:

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

tussen de Provincie West-Vlaanderen en 

de stad Menen

voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's

 

Tussen

 

enerzijds

de Provincie West-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 
41, 8200 Sint-Andries, en met ondernemingsnummer BE 0207.725.696 , handelend in uitvoering 
van de beslissing van de Provincieraad van 5 maart 2020   en vertegenwoordigd door de 
Deputatie, voor wie optreden de heren Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu en de 
heer Geert Anthierens, Provinciegriffier,

 

En

 

anderzijds

de stad Menen

vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en schepenen,

waarvoor optreedt de heer Eddy Lust

en de heer Eric Algoet

Handelend in uitvoering van de beslissing van het college/de gemeenteraad

van Stad Menen

verder “de gemeente” genoemd

 

wordt overeengekomen wat volgt

 

Voorwerp van de overeenkomst



 

Artikel 1   Tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen is een intensievere samenwerking binnen het 
Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu (IPKC).

De 5 provincies sloten een samenwerkingsovereenkomst af met als doel om de diensten die in de 
verschillende provincies actief zijn rond milieu in brede zin (dus ook waterbeleid, klimaat, natuur, 
landschap, NME, duurzame ontwikkeling en andere aanverwante thema's), nauw te laten 
samenwerken en hun aanwezige expertise te bundelen.

 

Deze “samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu 
en aanverwante thema’s” vormt de basis van een nauwe interprovinciale samenwerking die 
opereert onder de noemer “Interprovinciaal Kenniscentrum” of IPKC. De beschikbare 
deskundigen in de verschillende provincies worden middels deze overeenkomst onderling 
inzetbaar gemaakt. Dit betekent dat een betrokken provinciebestuur kan vragen om tijdelijk 
binnen de eigen provincie, voor het eigen bestuur en/of voor lokale overheden waarmee wordt 
samengewerkt, één of meerdere deskundigen vanuit een andere provincie te kunnen inzetten 
voor een specifieke, beleidsrelevante taak of opdracht.

 

Door het afsluiten van deze onderhavige overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen wordt 
mogelijk gemaakt dat de gemeente via de Provincie West-Vlaanderen ook beroep kan doen op 
één of meerdere deskundigen vanuit een andere provincie voor een specifieke, beleidsrelevante 
taak of opdracht. Middels deze overeenkomst wordt het IPKC-netwerk dus ook inzetbaar gemaakt 
voor de gemeente. 
Het gaat hierbij om uitwisseling van dienstverlenende en ondersteunende taken van algemeen 
belang, louter tussen overheden en zonder betrokkenheid van private dienstverleners.

 

Via onderhavige overeenkomst wil de provincie West-Vlaanderen de gemeente ondersteunen in 
haar beleid en op die manier gezamenlijke doelstellingen van de provincie en de gemeente inzake 
milieu en aanverwante thema’s realiseren.

 

Deze overeenkomst laat  toe  

(1)  de gemeenten vanuit de 5 provincies via het IPKC-netwerk  meer en beter te ondersteunen; 
vooral op die terreinen waar binnen de eigen provincie op vlak van milieu en aanverwante 
thema’s  niet voldoende mogelijkheden en expertise aanwezig zijn, kan er deskundigheid ingezet 
worden via het IPKC-netwerk;

(2)  de gemeenten de kans te geven om specifiek voor milieuonderzoek gebruik te maken van de 
diensten van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH - Antwerpen) en het Provinciaal Centrum 
voor Milieuonderzoek (PCM - Oost-Vlaanderen)

 

De 5 provincies verbinden zich in hun onderlinge samenwerkingsovereenkomst ertoe om op vraag 
van andere provincies en voor zover de capaciteit aanwezig en toereikend is, deskundigheid ter 
beschikking te stellen voor het uitvoeren van dienstverlenende en/of ondersteunende taken, 
opdrachten of projecten kaderend in het algemeen belang.

 

 

Duur en opzeg van de overeenkomst 

 



Artikel 2: Deze overeenkomst vangt aan op 1 juli 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. 
Zonder opzeg wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd tot 31 december van het 
volgende jaar.

 

Artikel 3: Opzeg van deze overeenkomst door één van beide partijen kan jaarlijks gebeuren tegen 
uiterlijk 30 november. Opzeg dient aangetekend te gebeuren. De overeenkomst wordt dan vanaf 
het volgende kalenderjaar beëindigd.

Indien de bestaande overeenkomst tussen de 5 Provincies (Samenwerkingsovereenkomst voor 
uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s) - waar 
onderhavige overeenkomst naar verwijst - wordt opgezegd, neemt de Provincie West-Vlaanderen 
het initiatief om onderhavige overeenkomst met haar gemeenten op te zeggen.
Deze bestaande overeenkomst werd goedgekeurd op 22 oktober 2015 door de provincieraad van 
Provincie West-Vlaanderen en ging in voege vanaf 2016.

 

Verbintenis vanwege de Provincie 

 

Artikel 4: de Provincie West-Vlaanderen zorgt voor afstemming en afspraken met de andere 
provincies. Om de ondersteuning van de gemeenten te optimaliseren  en gezamenlijke provinciale 
initiatieven en projecten uit te werken, overlegt de Provincie regelmatig met de andere 
¨Provincies.

 

Bijgevoegde actielijst (aanbod via Interprovinciaal Kenniscentrum) is hiervoor richtinggevend.

Deze lijst is opgemaakt vanuit diverse overwegingen nl. hiaten in aanbod vanuit Provincie West-
Vlaanderen en streekintercommunales, signalen en vragen vanuit West-Vlaamse gemeenten naar 
bepaalde ondersteuning en  capaciteit bij de andere Provincies.

Deze lijst zal op regelmatige basis aangepast worden. De recentste lijst wordt telkens op vraag 
bezorgd aan de gemeente. 

 

Verbintenis vanwege de gemeente 

 

Artikel 5:   De gemeente verbindt zich ertoe om vragen in kader van deze overeenkomst telkens te 
stellen via het afgesproken kanaal, hetzij de contactpersoon bij de provincie West-Vlaanderen, 
hetzij het digitaal platform (Sharepoint) van het Interprovinciaal kenniscentrum.

De gemeente gaat dus niet rechtstreeks bij andere provinciebesturen aankloppen met een vraag.

 

Indien de gemeente een vraag naar ondersteuning heeft die niet voorkomt in de bijgevoegde 
actielijst zal de Provincie eerst bekijken of ze gevraagde dienstverlening zelf kan leveren. Indien de 
gemeente met haar vraag niet bij de Provincie terecht kan, zal doorverwezen worden naar de 
ondersteuning door het IPKC.

 

Artikel 6:    De gemeente  verbindt zich ertoe om bij de uitwisseling van dienstverlenende en 
ondersteunde taken en opdrachten de uitvoering ervan maximaal te faciliteren door onder meer 
volledige medewerking te verlenen, voor zover mogelijk en noodzakelijk toegang te verlenen tot 
beschikbare gegevens, enz.

Per opdracht kunnen nadere afspraken gemaakt worden tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, onder meer inzake timing, kwaliteitsbewaking, eigendomsrecht, 
aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden, betwistingen, enz.



 

 

Financiële bepalingen

 

Artikel 7   Alle in het kader van deze overeenkomst geleverde prestaties worden verrekend 
conform vooraf per opdracht onderling te maken afspraken, waarbij onder meer kan gekozen 
worden voor:

-       het gratis leveren van prestaties wanneer het gaat om relatief beperkte vragen voor 
ondersteuning of uitwisseling van kennis;

-       het in rekening brengen van reële loonkosten incl. overhead, verplaatsingskosten, huur of 
afschrijving van materiaal en het aanrekenen van verbruiksgoederen, zodat de financiële 
overdracht steeds beperkt wordt tot de vergoeding van de werkelijke kosten van de diensten.

 

 

 

Opgemaakt te Brugge in 2 exemplaren , waarbij elke partij verklaart een ondertekend exemplaar 
te hebben ontvangen.

 

Voor de stad Menen,  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Provincie West-Vlaanderen

 

 

 

………………………………….                                                                                  ……………………………….

 

de Provinciegriffier                                                                                        de Gedeputeerde voor Milieu

Geert Anthierens                                                                                           Jurgen Vanlerberghe

 

 

 

9. GR/2020/047 | Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Eddy Vandendriessche, Raadslid



Bevoegdheid orgaan

Art. 56 DLB

Juridische grond

 Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg dd. 1/12/1975

 Ministeriële omzendbrief dd. 03/04/2001

 Ministeriële omzendbrief dd. 25/04/2003

Feiten, context en argumentatie

Gezien de groeiende vraag naar parkeerplaatsen voor personen met een handicap werd in 
overleg met de Politie gekeken om de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen meer 
te specifiëren/aan te passen.

Momenteel geeft de politie advies op aanvragen rekening houdend met het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer (1/12/1975) en de ministeriële omzendbrieven van 03/04/2011 
en 25/04/2003.

Een specifiek reglement inzake de voorwaarden voor het toekennen van parkeerplaatsen voor 
mindervaliden voor Menen is nog niet gecreëerd.

Vanuit de politionele diensten komt de vraag tot het vastleggen van een specifiek, objectief en 
duidelijk kader voor het adviseren van aanvragen voor parkeerplaatsen mindervaliden in Menen.

Tussenkomsten

Raadslid Bonte meent zich toch wel te herinneren dat er vroeger wel een reglement was voor 
mensen met een beperking, voor voertuigen van mensen met een beperking. Ze vraagt zich af 
wat het verschil nu is. Vroeger werd dit ook voorgelegd aan de toegankelijkheidsraad. Welke 
verschillen zijn er met vroeger en ze ziet eigenlijk geen verschil. Ze had graag eigenlijk het verschil 
geweten met vroeger. Ze gaat dat wel goedkeuren maar zou graag toch het verschil willen weten 
en wat er aangepast is. Raadslid Poot wou gewoon aangeven dat een aanvraag voor een 
parkeerplaats soms toch wel een heikel punt is. Het zorgt wel soms voor burenruzies omdat er 
binnen een straal van 15 meter twee parkeerplaatsen kunnen aangevraagd worden. En dat zorgt 
wel voor heel wat wrevel, als twee mensen in diezelfde perimeter met een handicap een voertuig 
willen plaatsen. Ze wou eigenlijk gewoon meegeven dat daar de rol van de politie op zich wel heel 
belangrijk is, om daar in te gaan bemiddelen tussen de betrokken personen. Schepen Roose 
antwoordt dat de basistekst al een tijdje aan het rondgaan is, zoals het eens al is voorgesteld in 
het verleden op de toegankelijkheidsraad. De tekst werd hernomen en deze werd ook door de 
ouderenadviesraad formeel  vastgelegd. Daarom was het ook belangrijk dat dit ook in deze 
gemeenteraad vastgelegd zou worden, zodat het document definitief en volwaardig is. Anders 
bleef het een werkinstrument. Nu is er gekozen voor de formalisering van het werkdocument 
omdat dit dan duidelijk is. Het is inderdaad zo dat er een aantal keuzes zijn, zoals de afstand van 
50 m tot de garage, de locaties tussen de mindervaliden parkings zodat ook een stukje het 
openbaar domein wordt georganiseerd. Daarom is het belangrijk dat er een aantal spelregels 
worden opgesteld om daar dan mee aan de slag te gaan om de diverse vragen te beantwoorden 
die op de stad afkomen. Raadslid Bonte bedankt voor het antwoord. Raadslid Poot vraagt 
wanneer dit zal geëvalueerd worden Schepen Roose stelt dat er reeds een tijdje gewerkt wordt 
met dit werkinstrument en het is in feite nu de formalisering. Indien er een nieuwe regelgeving 
komt, dan zullen we dit zeker meenemen in het verhaal om daar verduidelijkingen in aan te 
brengen. Misschien dat er nog even aangevuld kan worden op de tussenkomt van daarnet dat een 
aanvraag of een toewijzing van een parkeerplaats voor mindervaliden nooit  persoonlijk 
toegewezen kan worden aan één persoon. Deze plaats wordt toegewezen aan iedereen die het 
recht heeft op een parkeerplaats voor mindervaliden. In dat kader is het ook belangrijk dat we dit 
duidelijk verwoorden naar de mensen die in hun omgeving van hun woonst zo'n locatie hebben. 
Een individuele parkeerplaats is geen concessie, om het in de woorden van het vorige agendapunt 
te vermelden. Het is een faciliteit voor alle gebruikers met een parkeerkaart voor mindervaliden.

Stemming



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:  Doel

Het doel van het vastleggen van de voorwaarden tot toekennen van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap is om enkel een parkeerplaats toe te kennen aan personen met een 
beperkte mobiliteit waarvoor de bereikbaarheid van een niet-voorbehouden parkeerplaats 
problematisch is.

Artikel 2:  Doel en toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op personen met een handicap die op het grondgebied van de 
Stad Menen een parkeerplaats willen aanvragen in de nabijheid van de woning of van de 
werkplaats.

Artikel 3:  Voorwaarden

 De aanvrager is in het bezit van een speciale parkeerkaart (parkeerkaart voor personen 
met een handicap)

 De aanvrager bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont

 De woonplaats (of werkplaats) van de aanvrager beschikt niet over een garage in de 
woning zelf en niet op minder van 100 m wandelafstand van de woning.

 Binnen de 50 m in de omgeving van de woonplaats van de aanvrager is er geen 
parkeerplaats voor personen met een handicap

Opgelet: het betreft hier geen private parkeerplaats. Iedereen in het bezit van de parkeerkaart 
voor personen met een handicap mag op de “voorbehouden” plaats parkeren.

Artikel 4:  Aanvraagprocedure

1. De persoon met een handicap die op het grondgebied van Menen een parkeerplaats wil 
aanvragen in de nabijheid van de woning of werkplaats bezorgt het aanvraagformulier 
aan de bevoegde dienst.

2. De aanvraag is pas ontvankelijk als het formulier volledig ingevuld is en volgende 
documenten zijn bijgevoegd:

 Een recto-verso kopie van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap

 Een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal 
Personen met een Handicap

 Een recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig

 Desgevallend een kopie van het inschrijvingsbewijs op hetzelfde adres van de persoon 
door wie de persoon met een handicap wordt vervoerd.

Artikel 5:  Behandeling

De aanvraag wordt overgemaakt aan de politiediensten die de parkeerproblematiek ter plaatse 
nazien. Daarna neemt het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing over deze 
aanvraag, rekening houdend met het advies van de politiediensten.

De beslissing wordt schriftelijk overgemaakt aan de aanvrager. 

Bij goedkeuring plaatst de dienst Grondgebiedszaken een bordje P (E9a) met pictogram voor 
persoon met een handicap. Dit embleem wordt ook op de grond gemarkeerd.

Artikel 6:  Bekendmaking en publicatie

Dit reglement wordt conform de bepalingen van artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal 
Bestuur bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing alsook ingeschreven in het 
gemeentelijk register der bekendmakingen



Artikel 7:  Kennisgeving

Dit reglement is conform de bepaling van artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur 
meldingsplichtig in het kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.

 

10. GR/2020/063 | Burgerbudgetten - Vaststellen reglement 

Bevoegdheid orgaan

art 40 DLB

Juridische grond

Decreet lokaal Bestuur - art 304: Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de 
organen van het lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

Wat

"Heb jij een idee dat jouw wijk beter kan maken? Zou je graag een pop-up camping in je wijk zien? 
Of een buitenspeeldag voor kinderen (en ouders)? Of een verkeerscampagne? Stad Menen wil je 
helpen!"

De campagne ‘Burgerbudgetten’ geeft de regie aan de burger. Weerhouden projecten krijgen 
financiële steun, zodat burgers hun goede ideeën kunnen realiseren. Wij zoeken projecten die 
duurzaam zijn, mensen samenbrengen, mikken op het welbevinden van de wijkbewoners…

Voorbeelden die inspirerend kunnen werken:

 https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-
antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar

 DE BOUWKAR: (Antwerpen, 6.000 €) Ken je het gevoel iets te missen wanneer je over 
straat loopt? Er is een leegte. De pleinwerkers van Kras Kiel willen samen met kinderen, 
jongeren én hun ouders deze leegte invullen. Met een bakfiets vol materiaal trekken ze 
naar Kielse pleinen. Iedereen krijgt de kans iets te creëren voor de buurt.

 GROEN DOET ADEMEN: (Antwerpen, 5.000 €) Jeugdvereniging De Rode Roos, uit de 
Seefhoek, wil duurzaam omgaan met de groene zones in de buurt. De vereniging wil de 
zones beplanten, de bloemenperken onderhouden en het afval (peuken, blikjes, 
straatafval) verwijderen.

 TALK IT OUT: DIALOOGSESSIES (Antwerpen, 10.000 €) Voor TalkItOut mogen 
empowerment, participatie en diversiteit geen dode letter blijven. Via trainingen en 
workshops leiden ze jongeren op tot dialoogcoaches. Ze leren gesprekken aanknopen 
rond thema’s als identiteit, taboes en migratie in rusthuizen, scholen of zelfs in het 
Vlaams Parlement. Zo kunnen jongeren samen doelen nastreven en hun maatschappelijke 
positie versterken

 Bankjes van RSL: https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl

 Vitrine voor kunstwerken van de basisschool (Wortegem-Petegem, 5.000 €)

Budget
Jaarlijks wordt er in totaal 25.000 euro voorzien voor de ondersteuning van deze vernieuwende 
projecten.

Wijken
Het budget wordt evenredig verdeeld over de 10 wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. Het 
totaalbudget van de komende 5 jaar wordt verdeeld à rato van het bewonersaantal in de 
betreffende wijk. Elk jaar wordt er een oproep gedaan in 2 van de 10 wijken. Na 5 jaar is er dus 
een oproep geweest in alle wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. We testen de uitrol in 2 wijken, 
de verdere uitrol wordt daarna ingepland. Een overzicht van deze wijken vind je hier terug.

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl
https://menen.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=75a2136267794e8295e9e1fd6c15c206


Wijk Inwoners %Bedrag

Lauwe 5.870 17,62% €    22.000,00

Lauwe - Statiewijk - Tuinwijk 2.196 6,59% €    8.250,00

Menen Barakken 3.166 9,51% €    12.000,00

Menen Centrum 4.839 14,53% €    18.250,00

Menen Dorp 4.874 14,63% €    18.500,00

Menen Hogeweg en omliggende 1.593 4,78% €    6.000,00

Menen Noord-Oost 2.375 7,13% €    8.750,00

Menen Tuinwijk 3.149 9,45% €    11.750,00

Rekkem Centrum - Dronckaert 2.266 6,80% €    8.500,00

Rekkem Paradijs – Triloy 2.980 8,95% €    11.000,00

Principe
Burgers dienen projecten in tegen de deadline die het CBS heeft bepaald. De oproep zal steeds 
plaatsvinden in het voorjaar. De ingediende projecten worden door een jury van zowel burgers als 
ambtenaren gescreend op hun vernieuwende karakter, op duurzaamheid, in welke mate het 
mensen samenbrengt … De jury wordt aangeduid door het college van burgemeester en 
schepenen.

Alle projecten die weerhouden worden, komen op een digitaal platform, waarbij iedere 
bewoner/handelaar van de betreffende wijk van minstens 14 jaar kan stemmen.

De projecten worden ook ingedeeld per wijk waar ze plaatsvinden. Per wijk wordt het project met 
de meeste stemmen bediend. Als er nog budget over is, wordt het project met het tweede 
meeste stemmen bediend…  

Communicatie
De bekendmaking van de oproep en het 'werven' van projecten gebeurt via de klassieke kanalen 
(Facebook, Leiedraad, Website). Daarnaast zoeken we in iedere wijk één activiteit waarbij we 
kunnen aansluiten om daar burgers over de burgerbudgetten in te lichten.

Voor het stemsysteem zouden we een beroep doen via de tool die in verschillende steden en 
gemeenten gebruikt wordt van CitizenLab.

Tussenkomsten

Raadslid Soens licht zijn ingediend amendement toe. Zoals schepen Ponnet dat hier zei, is het 
inderdaad geen klein punt zomaar iets en vanuit de fractie kan hij zich niet van de mening 
ontdoen dat dit punt snel, zeer snel tussen de soep en de patatten werd opgesteld. Alsook 
inhoudelijk, als op andere vlakken zijn er toch wel bemerkingen of serieuze bemerkingen die hij 
wil doorgeven. Daarom ook dit amendement. Desalniettemin is hij met zijn fractie blij dat dit punt 
wel aan bod komt. Want dit punt stond ook vermeld bij één van de programmapunten in 2018, 
waarmee zijn partij naar de burger is gestapt. Daarom is hij ook  blij dat dit punt ter sprake komt. 
Hij had liever dit punt op een gewone gemeenteraad kunnen voorleggen. Hij licht nu zijn vragen 
toe bij dit punt. Hij heeft enkele aanpassingen doorgevoerd of voorgesteld binnen dit 
amendement. Eerste punt dat hij aanhaalt is het budget. Het budget lijkt hem, als dit wordt 
uitgerekend per burger op 0,78 euro per persoon of burger, als er wordt gerekend met 32000 
inwoners in de 3 gemeenten samen. In zijn voorstel wordt dit budget alsnog verhoogd naar 1 euro 
per inwoner. Hij hoopt dat dit ook duidelijk is. En natuurlijk is dit budget wat groter. Een 
tweede bemerking gaat over de wijken.  Hij ziet dat er een verdeling gemaakt werd inzake de 
wijken en in Lauwe zijn er in bijvoorbeeld meer dan  2 wijken. Bijvoorbeeld is er de wijk van 
Koningin Astridlaan, de Schonekeer en zo meer. Hier rekent men voor Lauwe  5870 
inwoners.  Maar uit welke wijken bestaat dit? En dan wordt een wijk gemaakt met de Statiewijk 



van Lauwe met 2196 inwoners. Hij vraagt zich af of men hier een slag heeft in geslagen. Hier 
duiken toch wel wat problemen op met een indeling die niet echt goed verlopen is. Dit geldt niet 
alleen in Lauwe maar ook in Menen en Rekkem waar er vragen gesteld kunnen worden hoe dit 
hier werd aangepakt.  Zijn fractie vindt dat dit toch op een betere manier kon gebeuren. Dit was 
de tweede bemerking. De derde bemerking is misschien de zwaarste waar hij aan tilt. Men mag er 
toch van uitgaan dat het hier gaat om een burgerbudget wat ook burgerparticipatie veronderstelt. 
In het ontwerp stond dat de jury aangeduid wordt door het college van burgemeester en 
schepenen. Dit is totaal niet onafhankelijk en daarom wordt het voorstel gedaan dat het college 
van burgemeester en schepenen dit idee naar voren brengt naar de burger toe en dat vanuit 
de gemeenteraad wordt beslist als er mensen zich aandienen. Dan kan een indeling gemaakt 
worden van bijvoorbeeld 2 personen of burgers per gemeente, wat neerkomt op 6 personen met 
daarbij eventueel een ambtenaar uit de stad zelf, die daarmee eigenlijk het roer in handen neemt, 
maar zeker ook geen stemrecht heeft. Dus in principe zouden de mensen die vertegenwoordigd 
zijn vanuit de wijken alles in handen moeten hebben. Niet dat het stadsbestuur daar enigszins 
inspraak in heeft, maar ze moeten beslissing kunnen nemen. Het ontwerp dat voorligt dreunt in 
tegen de term "democratie". Het is niet het college van burgemeester en schepenen die dit 
eigenlijk aanduidt, maar het is de jury zelf, het zijn de burgers zelf die beslissen. Dat gaat dan 
bijvoorbeeld over 2 mensen van Lauwe, 2 van Rekkem en 2 mensen uit Menen. Deze mensen 
vormen dan een raad met 6 burgers en 1 iemand van bv. het stadsbestuur die de vergadering 
leidt. Dit was eigenlijk dus het zwaarste punt waaraan zijn fractie tilde omdat dit in het ontwerp 
vanuit het schepencollege zou beheerd worden. Dus de ingediende projecten  worden 
door een jury bestaande uit burgers en 1 ambtenaar gescreend op hun vernieuwende karakter, 
op duurzaamheid en de mate waarin het mensen samenbrengt. Dit wenst hij aan te passen. En 
een vierde aanpassing bestaat erin dat het schepencollege een oproep doet aan de bevolking om 
in de jury te zetelen. De jury zal bestaan uit 6 inwoners, 2 inwoners per deelgemeente en een 
ambtenaar van de stad zelf. Daarna worden alle projecten die weerhouden worden, op een 
digitaal platform geplaatst waarbij iedere bewoner, handelaar van de betreffende wijk van 
minstens 14 jaar zijn stem kan uitbrengen. Hij wenst deze leeftijd naar beneden te trekken naar 
12 jaar. Want vanaf 12 jaar eerste middelbaar, zitten er ook leerlingen in de leerlingenraad en die 
ook  mee ideeën kunnen deponeren of meestemmen. Vandaar het voorstel om de leeftijd op 12 
jaar te brengen. De voorzitter komt tussen en merkt op dat  iedereen de tekst van het 
amendement van raadslid Soens gekregen had en dacht dat het raadslid uitgesproken was en 
verleent hem terug het woord. Raadslid Soens gaat verder met het toelichten van zijn 
amendement. De voorzitter komt terug tussen en meldt dat het raadslid zijn amendement 
uitvoerig heeft kunnen toelichten en zou graag daarna raadslid Mingels aan het woord laten om 
ook zijn amendement toe te lichten. Het amendement van raadslid Mingels werd aan iedereen 
bezorgd deze namiddag en iedereen heeft het kunnen lezen. Het staat raadslid Mingels vrij om 
zijn amendement toe te lichten en hij vraagt om  "to the point" te blijven. Raadslid Mingels gaat 
gevolg geven aan de vraag van de voorzitter om "to the point" te blijven.  Om "to the point" te 
gaan, wenst hij eerst en vooral stellen dat het niet gaat over zijn amendement maar om ons 
amendement. Zijn fractie heeft eigenlijk al sinds de verkiezingen daar zwaar op gewerkt en hij is 
ook naar het debat met de fracties geweest en dit werd ook op de tafel gegooid in de 
verkiezingsstrijd. En dit is eigenlijk niet zomaar een kleine zaak. Hoewel het tijdens de 
verkiezingen toch door verschillende partijen op een bepaalde manier is naar voor gebracht als 
een belangrijk verkiezingsitem, een belangrijk politiek gegeven dat in de toekomst gerealiseerd 
moet worden, is toch een beetje verrast om dit vandaag op die manier terug te vinden in de 
vergadering. Hij stelt vast dat er geen bijlagen toegevoegd zijn en dat in punt enkel referenties 
naar websites terug te vinden zijn. Hij had daar op zijn minst een bijlage verwacht die duidelijk 
maakte dat dit reglement een doorwerkt proces heeft gekend, bijvoorbeeld het verslag van een 
vergadering. Hij had graag gezien dat daar burgers bij betrokken waren geweest op de een of 
andere manier. Nu moet hij het zonder bijlagen stellen. Anderzijds stelt hij vast en hij heeft 
dit ook al aangegeven tijdens een vorige bespreking op dit niveau, dat verschillende partijen dit 
punt hebben aangegeven tijdens de verkiezingen, of liever tijdens de verkiezingsdebatten, dat 1 
euro per inwoner eigenlijk te weinig was. Eén euro per inwoner is inderdaad te weinig om 
dergelijke zaken op te zetten. Eén van de opmerkingen was duidelijk de vraag wat men met één 
euro kan doen. Dus stelt hij vast, samen met zijn collega van CD&V, dat er dus nu vandaag moet 



gewerkt worden met ongeveer bij benadering 0,78 euro per burger. En dat is dus jammer, want 
dit is bijzonder jammer. De voorzitter komt tussen en zal dezelfde opmerking moeten geven als 
bij raadslid Soens. De voorzitter dacht dat het raadslid zijn aanloop aan het nemen was naar zijn 
vraag tot verdaging. Dit is dan wel een lange aanloop en hij dringt er op aan dat het raadslid zijn 
amendement toelicht. Raadslid Mingels vervolgt dat hij een amendement ingediend heeft, want 
eerst werd een poging ondernomen om dit punt te verdagen. Hij vindt dat het ontwerp van 
reglement geen eer aandoet aan wat het zou kunnen zijn. Wij hebben dus in eerste instantie een 
telefoonronde georganiseerd. Het is te zeggen dat zijn voorzitter dit gedaan heeft. Jan Verbrugge 
is echt wel beslagen in deze thematiek. Hij heeft geprobeerd om dit agendapunt nog van de 
agenda te krijgen. Dat is niet gelukt en daarom zagen wij ons verplicht om een eigen amendement 
te schrijven. Ook omdat hij ziet dat het amendement waar de CD&V voor gaat, eigenlijk 
nog teveel de politiek laat ingrijpen op het geheel. Daar heeft hij zijn bedenkingen bij en hij zou 
graag echt burgerparticipatie of burgerbudgetten zoveel mogelijk op het niveau van de burgers 
laten afspelen. Men ziet dit ook en daarom refereert hij ook naar het amendement dat is 
ingediend. Dus iedereen kan dat zien. Er is ook de mogelijkheid om elke burger niet zomaar vanuit 
zijn wijk maar vanuit zijn gemeente te laten reageren. Dat betekent ook dat de burger de kans 
heeft om ook in andere wijken interessante voorstellen te gaan doen. Want wie zegt dat de 
burger enkel in zijn wijk betrokken is en enkel bezig is met de straten in zijn onmiddellijke 
omgeving. Hij kan voorbeelden aanhalen van mensen in de gemeente die eigenlijk overal terug te 
vinden zijn en die overal wel ergens een zinvolle inbreng kunnen doen. Dus het is heel 
belemmerend om iedereen vanuit zijn wijk te laten reageren. Dus dit moet opengetrokken 
worden. Hij heeft het reeds gezegd dat er een minimum aan inmenging mag zijn wat betreft de 
jury en zo is daar geen plaats voor ook maar iemand vanuit het schepencollege of vanuit de 
gemeenteraad. Het is een zaak die onder burgers dient afgehandeld te worden. Eigenlijk gaat het 
over een zeer beperkt budget, laat ons eerlijk zijn. Het is een beetje beschamend dat dit 
reglement zo weinig vertrouwen geeft aan de burgers. Hij had wat betreft burgerparticipatie, 
burgerbudget toch iets beter verwacht dan wat nu voorligt. Hij voorziet ook 3 stemmen, 3 
stemmen per deelnemer zodanig dat dit interessant systeem op die manier veel meer projecten 
kan gaan valoriseren. In de zin van meer projecten in de kijker te laten komen. En dan gaat men 
echt wel het beste project eruit kunnen halen vermits de  mensen de mogelijkheid zullen hebben 
om 1 stem uit te brengen en een tweede en een derde stem uit te brengen. Dan krijgt ieder 
project een faire kans om eventueel verkozen te zijn. Met die mogelijkheid verkrijgt men in elk 
geval een grotere dynamiek. En met die dynamiek wordt ook de leeftijd tot 12 jaar teruggebracht 
en daar zit hij op hetzelfde spoor als de CD&V. Dat is inderdaad de leeftijd van mensen die het 
middelbaar onderwijs ingestapt zijn. Dat is ook eigenlijk de leeftijdscategorie die op het 
niveau van de jeugdbewegingen zeer actief wordt in de stad. Op die manier wordt die 
aangemoedigd om te participeren aan de maatschappij. Op die manier wordt de rol van de 
jeugdbewegingen extra in de verf gezet. Hij is  dus eigenlijk zeer ontgoocheld vandaar nog een 
keer zijn vraag, het is een expliciete vraag om dit punt te verdagen en om samen te gaan zitten 
want het is duidelijk dat elke partij aan tafel voor zover mij bekend dan toch, een hart heeft voor 
burgerbudgetten. Maar niet iedereen lijkt het belang daarvan correct in te schatten en dus 
vandaar dat hij graag over de partijgrenzen heen, over de grenzen van meerderheid en oppositie 
werk wil maken om samen te gaan zitten. Door dit agendapunt alvast te verdagen kunnen 
we  gaan samenzitten. Als we de tijd nemen om dat serieus te doen, dan kan daar iets zeer moois 
uit groeien. Hij wil in de marge ook nog maar aangeven als de berekening gemaakt wordt van wat 
er vandaag te zien is, dan is er op dat schamele budget, dat uiteindelijk in dat meerjarenplan was 
beloofd, er al 25000 euro verdwenen is. Dit is een zeer vreemde zaak, in die zin dat eigenlijk nog 
verder de gegeven burgerbudgetten worden afgeknabbeld en dat is toch 
wat betreurenswaardig. De voorzitter bedankt raadslid Mingels voor zijn tussenkomst. De 
voorzitter kan zeggen, vanuit de meerderheid, dat de verschillende amendementen bekeken 
werden. Eerst en vooral gaat het verzoek tot uitstel van raadslid Mingels eerst ter stemming 
worden voorgelegd. Vanuit de meerderheid is het een voordeel om de amendementen op 
voorhand te krijgen. Deze kunnen dan ook besproken worden en kan men ook inderdaad 
bepaalde inhoudelijke discussies aangaan. Dit wordt technisch toegepast en de stemming over de 
amendementen zal in fases verlopen. Omtrent het amendement van raadslid Soens, gaat de 
meerderheid akkoord om de leeftijd van 14 jaar naar 12 jaar te verlagen. Ook is er het voorstel 



vanuit de meerderheid om in te stemmen met het voorstel om  de periode van 1 maand te 
verlengen naar 2 maanden. Dat houdt in dat hij straks nog zal vragen of er nog tussenkomsten zijn 
voor de verdere discussie. Vanuit de meerderheid wordt dit ook per stemming voorgelegd meer 
bepaald op het amendement van raadslid Soens waar de meerderheid  gefragmenteerd akkoord 
gaat met de verlaging van de leeftijd van 14 jaar naar 12 jaar alsook met de verlenging van 1 
maand naar 2 maanden. Het is duidelijk dat dit om een gefaseerde stemming zal gaan. Eerst 
wordt nog de discussie gevoerd alvorens te stemmen. Eerst is er de stemming over het verzoek 
tot uitstel of verdaging van raadslid Mingels. Vervolgens gaat er gestemd moeten worden over 
het  deelakkoord, zoals hij daarnet voorgesteld heeft. Daarna zal er gestemd worden over het 
amendement van raadslid Soens, al dan niet met het deelakkoord. Daarna volgt de stemming over 
het amendement van raadslid Mingels. Daarna volgt tot slot nog de globale stemming over het 
volledige agendapunt. Dit is nu het praktische over het verloop van dit agendapunt. Raadslid 
Maxy vindt dat het inderdaad een vrij complex punt zal worden naar behandeling toe. Er wordt 
gesproken over een gefaseerde stemming en over  bepaalde elementen die uit het amendement 
van raadslid Soens geplukt worden en waar de meerderheid zich in kan vinden. Maar er zijn ook 2 
amendementen, een dat digitaal op voorhand gisteren ontvangen werd via de algemeen directeur 
en het tweede amendement van de fractie Groen, zou ze graag via schorsing bespreken met haar 
fractie. Aangezien dat dit volgens haar technisch wel haalbaar is, stelt ze voor om eventueel een 
tien minuten of een kwartier te schorsen zodat we terug het gesprek kunnen hernemen en zo zal 
iedere fractie zich beter voorbereid kunnen hebben. De voorzitter begrijpt de vraag van 
raadslid Maxy en stelt voor om 10 minuten te schorsen, dus van 21.04 u tot 21.15 u, waarna er 
opnieuw gestart kan worden. De voorzitter opent na de schorsing de zitting om 21.17 uur en hij 
hoopt dat iedereen terug aanwezig is en wenst raadslid Maxy terug het woord te geven om de 
toelichting te geven. Hij vraagt of iemand van haar fractie het woord kan 
nemen. Raadslid Bonte meldt dat er een technisch mankement is en dat raadslid Maxy zo dadelijk 
aan het woord zal komen. De voorzitter dankt om te verwittigen. Raadslid Maxy heeft 
geprobeerd om tijdens de schorsing van een kwartier met alle technische obstakels samen te 
vergaderen met haar fractie. Ze is misschien wel van het jaar 1988 en opgegroeid met computers 
en dergelijke technologie, maar toch blijft het moeilijk vooral om in groep te vergaderen op die 
manier. Reden te meer waarom dat ze de verdaging voorgesteld door de fractie Groen zeker een 
terecht verzoek vindt. Ze vindt eigenlijk dat deze digitale gemeenteraad een soort noodmiddel is 
om digitaal te gaan vergaderen. Iedereen doet dit ook allemaal liever op een andere manier. 
Zowel meerderheid als oppositie hebben het op die manier al verteld. Het is ook volgens haar niet 
dringend om dit agendapunt rond burgerbudgetten nu te gaan behandelen. Dit kan perfect 
verdaagd worden of uitgesteld worden tot er een betere herwerkte versie bestaat, waar zowel 
meerderheid als oppositie zich 100% kunnen achter scharen. Op vandaag in alle eerlijkheid kan ze 
niet leven als de bevoegde schepen zei dat hij blij was dat er reactie kwam. Dat er amendementen 
gekomen zijn, betekent dat iedereen het wel gelezen heeft en dat het enkel een A4-tje was 
zonder dat er bijlagen waren. Met alle respect was het zeker geen probleem om dat A4-tje te 
lezen, integendeel heeft haar fractie er zeer veel werk in gestoken. Er was meer werk aan om alles 
te proberen ietwat te herwerken. Ze kan zich eigenlijk ook niet echt vinden in het voorstel dat op 
tafel ligt. Vandaar het amendement en haar fractie heeft daar veel werk in gestoken. Ze merkt 
ook op dat de fractie van Groen van oordeel is dat men een agendapunt zodanig kunt herwerken 
dat het geen agendapunt meer is, maar gewoon iets totaal anders is. Is het dan wel waardevol om 
via die manier te werken? Plus ook naar de techniciteit van stemmen. Er wordt voorgesteld om 
gefaseerd te stemmen, om bepaalde artikelen uit de amendementen voor te leggen ter 
goedkeuring. Andere artikelen worden er dan wel niet uit gehaald zodat het voor haar eigenlijk 
een soort kakafonie wordt. Ze vraagt zich ook af hoe het technisch allemaal mogelijk zou kunnen 
zijn om dit op die manier te doen. En nogmaals het stond in iedereen zijn verkiezingsprogramma 
om iets te doen rond wijkbudgetten of burgerbudgetten, noem het zoals je wilt maar om dit nu in 
vogelvlucht te laten stemmen is dit voor haar geen goed voorstel. Het is ook niet goed om daar in 
mee te gaan en om dit nu in die digitale gemeenteraad te gaan beslissen. Ze is daar niet zo mee 
opgezet. Dit zou best verdaagd worden naar een latere gemeenteraad. Ze is ervan overtuigd dat 
er dan een betere versie ter stemming gelegd zal kunnen worden. De voorzitter bedankt raadslid 
Maxy voor haar tussenkomst. Hij garandeert dat op technisch gebied elke stemming is voorbereid 
die gehouden kan worden. Telkens wordt duidelijk gesteld wat gestemd kan worden en als 



voorzitter zal hij duidelijk aangeven wat gestemd zal worden. Dit zijn stemmingen die stap voor 
stap gehouden zullen worden. Men zal niet blad per blad verschillende stemmingen zien maar 
er wordt telkenmale een stemming geopend en gesloten over het punt waarover er gestemd 
moet worden. Raadslid Mingels is blij met de opmerking die raadslid Maxy gemaakt heeft in 
verband met de verdaging. Het was eigenlijk het initiële punt. Hij hoopt alsnog dat er een 
verdaging komt. Dit zou getuigen van goeie wil van de meerderheid gezien de situatie vandaag en 
het feit dat het eigenlijk geen dringend punt is, omdat de mensen in deze  coronacrisis sowieso 
niet meteen aan de slag kunnen gaan. Hij wil ook niet voorstellen aan die burgers om het allemaal 
zo digitaal te doen zoals we vandaag bezig zijn, met alle respect voor de technische ondersteuning 
die er is. Hij denkt gewoon dat de tijd  niet rijp is om op die manier of welke andere manier ook 
over dit onderwerp te gaan stemmen. Hij vindt het een beetje spijtig ook en hij wil aangeven dat 
er hier 2 amendementen zijn en dit zijn 2 volwaardige amendementen. Hij hadden een 
amendement kunnen schrijven op wat CD&V naar voor heeft gebracht. Zijn fractie heeft dit 
bewust niet willen doen. Dit werd  eigenlijk gemaakt zodat er 2 volwaardige amendementen zijn 
en deze moeten ook volwaardig worden behandeld. Als men dit liever niet wil, dan gaat hij niet 
akkoord met de werking en met de voorgestelde werking. Als dit anders aangepakt wordt, gaat hij 
zich distantiëren van de manier van werken en dit is niet correct ten aanzien van de burgers om 
op die manier een belangrijk punt eventjes ter stemming te leggen. Raadslid Soens is het volledig 
eens met collega Mingels en hij vindt het ook zeer jammer dat er slechts op 2 punten van zijn 
amendement door de coalitie kan ingegaan worden. Het is jammer dat er niet ingegaan wordt op 
wat hij van het hoogste belang vindt, namelijk de democratie. Hij vraagt zich af waarom dat het 
schepencollege er alle baat bij heeft om zelf de jury te gaan kiezen. Vanuit zijn fractie vindt men 
dit zeer jammer. Raadslid Mingels komt tussen bij de tweede stemming. Hier wordt gesproken 
over peanuts. Het is bijzonder jammer dat de burger hier eigenlijk om in het West-Vlaams uit te 
drukken "te kakken wordt gezet". Het is duidelijk dat de oppositie uiteindelijk meer werk heeft 
verricht aan het voorstel door  amendementen te schrijven. Het initiële voorstel wordt hier 
eigenlijk belachelijk gemaakt en dat vindt hij  bijzonder spijtig. Hij zal met zijn fractie dus om die 
redenen ook tegen stemmen omdat hij eigenlijk geen enkele toegeving ziet, tenzij een zeer voor 
de hand liggende en het is bijzonder spijtig dat deze meerderheid dus niet begrijpt wat 
burgerparticipatie en wat burgerbudgetten initieel eigenlijk inhouden. En daar ook geen lessen 
willen uittrekken zelfs niet wil samen zitten met mensen die er heel lang mee bezig zijn en langer 
bezig zijn geweest dan de meerderheid zelf. Dat is duidelijk daar moet men zelfs niet aan 
twijfelen. Het is bijzonder spijtig allemaal. Schepen Ponnet meldt dat geen van beide 
amendementen, noch van Groen, noch van CD&V, voldoen aan de budgettaire afspraken die in 
het meerjarenplan opgenomen werden. Het schepencollege is niet willekeurig te werk gegaan, 
maar heeft zich gebaseerd op de vergelijkbare initiatieven van andere gemeenten. Dit werd niet 
tussen de soep en de patatten gedaan zoals men aangeeft. Men heeft een ganse tijd werk gehad 
om die zaken te vergelijken en om een deftig reglement samen te stellen. Dus is het 
schepencollege wel wel bereid om het voorstel van de leeftijd te verlagen alsook om de tijd van 1 
maanden naar 2 maanden te verlengen. Raadslid Vandamme wenst  vooral in te pikken op 
hetgeen schepen Ponnet zonet zei dat het voorstel van de amendementen budgettair niet 
voorzien was. Maar volgens hem is er nog een belangrijk en fundamenteel punt aanwezig in 
hetgeen het stadsbestuur wil gaan stemmen, namelijk dat er een jury wordt samengesteld die 
moet gaan oordelen over die burgerbudgetten. Als men burgerparticipatie wil, dan moet men niet 
beginnen met de burger te  betuttelen. Er moet gezegd worden waarover men al dan niet moet 
over gaan stemmen. Hij zou dan ook een laatste keer willen vragen om alsnog het punt niet te 
behandelen en de volgende keer dit op een degelijke manier, een degelijke voorbereide manier, 
dit aan bod te laten komen. Raadslid Soens vindt dat het inderdaad een beetje schrijnend is net 
zoals raadslid Mingels ook aanhaalde. Hij is daar enige tijd mee bezig geweest om dat echt goed 
te bekijken. Inhoudelijk zat het al niet snor en hij vindt het ook wel jammer dat men hier 
kortzinnig doorgaat. Het is een belangrijk punt en zeker het punt dat raadslid Vandamme juist 
aanhaalde dat het democratisch gegeven hier niet gerespecteerd werd. De burger zou hier toch 
moeten centraal staan en niet het schepencollege. Raadslid Coppens wil kort tussenkomen over 
het budgettaire aspect dat de schepen net heeft aangehaald in zijn betoog. Eerst was hij niet van 
plan om tussen te komen, maar hij is toch een beetje verrast. Als men vanuit de oppositie enkel 
voorstellen zou kunnen doen, die in het meerjarenplan zijn voorzien, dan wordt het natuurlijk wel 



heel moeilijk. Want bij zijn weten kan de oppositie moeilijk een meerjarenplan gaan aanpassen, 
tenzij de meerderheid mee wil. Dus het loopt een beetje anders natuurlijk. Als de meerderheid 
een voorstel vanuit de oppositie mee wil ondersteunen, dan is het maar normaal dat dat de 
volgende stap wordt gezet door dat ook in haar financieel meerjarenplan te gaan optrekken. En 
trouwens ten tweede laat de schepen ook uitschijnen dat het budgettaire meerjarenplan 
gebetonneerd is. Bij zijn weten en zeker nu met corona maar is dat niet zo en daar wil hij het nu 
niet over hebben. Er zullen nog heel veel budgetwijzigingen komen. Dus waarom zouden er dan 
ook geen budgetwijziging kunnen komen over voorliggend punt waarover de discussie gaat. Hij 
staat er natuurlijk achter dat het beter zou zijn om dit op een ander moment verder te 
bediscussiëren. Raadslid Mingels wil verder gaan op het gegeven dat raadslid Coppens heeft 
aangebracht. Blijkbaar is het zo dat in de toekomst dat er geen enkele wijziging meer gaat 
aangebracht worden aan het meerjarenplan en dat heeft hij nu wel gehoord misschien wel tussen 
de regels door, en dat is eigenlijk wat dat het schepencollege hier bij de tussenkomst van schepen 
Ponnet heeft gezegd. Dit is heel bevreemdend dat men op dit niveau aan het werken is en dat dit 
ook als argument kan dienen om eigenlijk niet op een treffelijke manier in te gaan op wat 
gesuggereerd wordt. Hij herhaalt het nog een keer dat wat hier gebeurt, is eigenlijk peanuts 
geven aan de oppositie en dan geldt het volgende : "you give peanuts and you get monkeys". Dat 
hier is het gegeven waarmee we te maken krijgen. Dit is bijzonder betreurenswaardig, het getuigt 
niet van goed leiderschap dat men niet eens de confrontatie durft aan te gaan om gewoon samen 
te zitten zonder dat men nu hier die stemming op die manier afgedwongen heeft. Laat ons zeggen 
dat dit als precedent kan tellen.

Amendementen

 

De vraag van raadslid Mingels om het punt te verdagen.

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

Het punt wordt niet verdaagd.

Subamendement op amendement raadslid Soens

Samenvatting

In het meerjarenplan Samen Menen staat actie 11.1.1 waaarbij een systeem van Burgerbudgetten 
geïnitieerd word in Menen. Dit reglement regelt de organisatie van de burgerbudgetten.

Bevoegdheid Orgaan

art. 40 DLB

Juridische grond

Decreet lokaal Bestuur - art 304: Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de 
organen van het lokaal bestuur

Feiten Context en argmumentatie

Wat

"Heb jij een idee dat jouw wijk beter kan maken? Zou je graag een pop-up camping in je wijk zien? 
Of een buitenspeeldag voor kinderen (en ouders)? Of een verkeerscampagne? Stad Menen wil je 
helpen!"



De campagne ‘Burgerbudgetten’ geeft de regie aan de burger. Weerhouden projecten krijgen 
financiële steun, zodat burgers hun goede ideeën kunnen realiseren. Wij zoeken projecten die 
duurzaam zijn, mensen samenbrengen, mikken op het welbevinden van de wijkbewoners…

Voorbeelden die inspirerend kunnen werken:

 https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-
antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar

 DE BOUWKAR: (Antwerpen, 6.000 €) Ken je het gevoel iets te missen wanneer je over 
straat loopt? Er is een leegte. De pleinwerkers van Kras Kiel willen samen met kinderen, 
jongeren én hun ouders deze leegte invullen. Met een bakfiets vol materiaal trekken ze 
naar Kielse pleinen. Iedereen krijgt de kans iets te creëren voor de buurt.

 GROEN DOET ADEMEN: (Antwerpen, 5.000 €) Jeugdvereniging De Rode Roos, uit de 
Seefhoek, wil duurzaam omgaan met de groene zones in de buurt. De vereniging wil de 
zones beplanten, de bloemenperken onderhouden en het afval (peuken, blikjes, 
straatafval) verwijderen.

 TALK IT OUT: DIALOOGSESSIES (Antwerpen, 10.000 €) Voor TalkItOut mogen 
empowerment, participatie en diversiteit geen dode letter blijven. Via trainingen en 
workshops leiden ze jongeren op tot dialoogcoaches. Ze leren gesprekken aanknopen 
rond thema’s als identiteit, taboes en migratie in rusthuizen, scholen of zelfs in het 
Vlaams Parlement. Zo kunnen jongeren samen doelen nastreven en hun maatschappelijke 
positie versterken

 Bankjes van RSL: https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl

 Vitrine voor kunstwerken van de basisschool (Wortegem-Petegem, 5.000 €)

Budget
Jaarlijks wordt er in totaal 25.000 euro voorzien voor de ondersteuning van deze vernieuwende 
projecten.

Wijken
Het budget wordt evenredig verdeeld over de 10 wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. Het 
totaalbudget van de komende 5 jaar wordt verdeeld à rato van het bewonersaantal in de 
betreffende wijk. Elk jaar wordt er een oproep gedaan in 2 van de 10 wijken in groot-Menen. Na 5 
jaar is er dus een oproep geweest in alle wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. We testen de 
uitrol in 2 wijken, de verdere uitrol wordt daarna ingepland. Een overzicht van deze wijken vind je 
hier terug.

Wijk Inwoners %Bedrag

Lauwe 5.870 17,62% €    22.000,00

Lauwe - Statiewijk - Tuinwijk 2.196 6,59% €    8.250,00

Menen Barakken 3.166 9,51% €    12.000,00

Menen Centrum 4.839 14,53% €    18.250,00

Menen Dorp 4.874 14,63% €    18.500,00

Menen Hogeweg en omliggende 1.593 4,78% €    6.000,00

Menen Noord-Oost 2.375 7,13% €    8.750,00

Menen Tuinwijk 3.149 9,45% €    11.750,00

Rekkem Centrum - Dronckaert 2.266 6,80% €    8.500,00

Rekkem Paradijs – Triloy 2.980 8,95% €    11.000,00

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl
https://menen.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=75a2136267794e8295e9e1fd6c15c206


Principe
Burgers dienen projecten in tegen de deadline die het CBS heeft bepaald. De oproep zal steeds 
plaatsvinden in het voorjaar. De ingediende projecten worden door een jury van zowel burgers als 
ambtenaren gescreend op hun vernieuwende karakter, op duurzaamheid, in welke mate het 
mensen samenbrengt……..De jury wordt aangeduid door het college van burgemeester en 
schepenen.

Alle projecten die weerhouden worden, komen op een digitaal platform, waarbij iedere 
bewoner/handelaar van de betreffende wijk van minstens 12 jaar kan stemmen.

De projecten worden ook ingedeeld per wijk waar ze plaatsvinden. Per wijk wordt het project met 
de meeste stemmen bediend. Als er nog budget over is, wordt het project met het tweede 
meeste stemmen bediend…  

Communicatie
De bekendmaking van de oproep en het 'werven' van projecten gebeurt via de klassieke kanalen 
(Facebook, Leiedraad, Website). Daarnaast zoeken we in iedere wijk één activiteit waarbij we 
kunnen aansluiten om daar burgers over de burgerbudgetten in te lichten.

Voor het stemsysteem zouden we een beroep doen via de tool die in verschillende steden en 
gemeenten gebruikt wordt van CitizenLab.

Besluit:

Enig artikel: De Gemeenteraad stelt het reglement inzake de organisatie van de burgerbudgetten 
vast. 

Reglement Burgerbudgetten
Art. 1 Doelstelling:

Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de 
toekenning van subsidies aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een sterkere 
buurt of stad.

Art. 2 Voor wie:

Iedere Meense burger vanaf 12 jaar

Art. 3 Wat

Niet-commerciële, niet-publicitaire activiteiten van algemeen belang die op het grondgebied van 
Menen plaatsvinden en die publiek toegankelijk zijn.

Art. 4 Criteria

§1 Projecten worden beoordeeld op buurtgerichtheid, ‘samen’werken, meerwaarde voor de wijk 
of de stad, draagvlak binnen de wijk, toegankelijkheid en duurzaamheid. Projecten mogen niet 
van volgende aard zijn:

 Levensbeschouwelijke evenementen

 Commerciële activiteit

 Activiteit met een politiek doeleinde

 Fondsenwerving

§2 Projecten worden getoetst aan volgende criteria:

 Projecten moeten innovatief zijn. 

 Het draagt bij tot een betere stad.

 De projectvoorstellen zijn aantoonbaar gedragen in de buurt, wijk of stad

 Het project moet de inwoners van Menen ten goede komen.

 De projecten moeten vernieuwend zijn en mogen niet reeds gesubsidieerd worden via 
andere kanalen.



 Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van Menen, Lauwe of Rekkem

 Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van één jaar na 
goedkeuring.

Art. 5 Communicatie

Alle communicatie, publicatie, uitnodiging en promomateriaal moet voorzien worden zijn van het 
logo van de stad Menen. 
De wijk/buurt waar het project doorgaat wordt 2 maanden voor de start van het initiatief op de 
hoogte gebracht van het project.

Art. 6 Bedrag subsidie

 Er is geen maximum bedrag voor een projectaanvraag.

 Het gevraagde bedrag mag wel niet groter zijn dan de geraamde kosten.

 Voor projectaanvragen waarbij de geraamde kosten hoger zijn dan 500 €, wordt een 
gedetailleerde kostenraming gevraagd.

 Er kan geen dubbele financiering zijn voor dezelfde kosten.

 De toelage kan niet gebruikt worden voor (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks 
met het project te maken hebben (zoals verplaatsingskosten, vergaderkosten …)

Art. 7 Verdeling per wijken

Jaarlijks worden er twee wijken geselecteerd door het CBS waar projecten kunnen ingediend 
worden. Bij indiening wordt door de projectindiener een wijk aangeduid waar het project zal 
plaatsvinden.

Art. 8 Toekenningsprocedure

 De projecten worden beoordeeld door een jury aan de hand van de criteria van art. 4.

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de jury aan van stadsmedewerkers en 
burgers.

 De jury adviseert aan het college van burgemeester en schepenen welke projecten 
weerhouden worden en het besubsidieerbare bedrag per project.

  Het college van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing welke projecten in 
de eerste ronde weerhouden worden.

 De weerhouden projecten worden in een tweede ronde aan de inwoners van Menen 
voorgelegd.

 Iedere inwoner boven de 12 jaar kan een stem uitbrengen voor de drie projecten van zijn 
of haar keuze.

 Per wijk wordt er gekeken naar de projecten met de meeste stemmen. Deze projecten 
krijgen het gevraagde bedrag.

 In wijken waar er nog budget over is, wordt het resterende budget toegewezen aan het 
volgende project met meeste aantal stemmen.

Art.9 Aanvraagprocedure

 Jaarlijks wordt door het college van burgemeester en schepenen de periode waarin 
projecten kunnen worden ingediend, vastgelegd.

 Een aanvraag is geldig als het aanvraag document beschikbaar op (www.menen.be) 
volledig is ingevuld.

Art.10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na 6 mei 2020.

 



Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Lianna Mkrtchyan), 1 stem tegen (Dorianne De Wiest), 2 niet gestemd (Philippe 
Mingels, Karolien Poot)

Het subamendement wordt goedgekeurd.

Amendement Raadslid Ruben Soens

Samenvatting

In het meerjarenplan Samen Menen staat actie 11.1.1 waaarbij een systeem van Burgerbudgetten 
geïnitieerd word in Menen. Dit reglement regelt de organisatie van de burgerbudgetten.

Bevoegdheid Orgaan

art. 40 DLB

Juridische grond

Decreet lokaal Bestuur - art 304: Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de 
organen van het lokaal bestuur

Feiten Context en argmumentatie

Wat

"Heb jij een idee dat jouw wijk beter kan maken? Zou je graag een pop-up camping in je wijk zien? 
Of een buitenspeeldag voor kinderen (en ouders)? Of een verkeerscampagne? Stad Menen wil je 
helpen!"

De campagne ‘Burgerbudgetten’ geeft de regie aan de burger. Weerhouden projecten krijgen 
financiële steun, zodat burgers hun goede ideeën kunnen realiseren. Wij zoeken projecten die 
duurzaam zijn, mensen samenbrengen, mikken op het welbevinden van de wijkbewoners…

Voorbeelden die inspirerend kunnen werken:

 https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-
antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar

 DE BOUWKAR: (Antwerpen, 6.000 €) Ken je het gevoel iets te missen wanneer je over 
straat loopt? Er is een leegte. De pleinwerkers van Kras Kiel willen samen met kinderen, 
jongeren én hun ouders deze leegte invullen. Met een bakfiets vol materiaal trekken ze 
naar Kielse pleinen. Iedereen krijgt de kans iets te creëren voor de buurt.

 GROEN DOET ADEMEN: (Antwerpen, 5.000 €) Jeugdvereniging De Rode Roos, uit de 
Seefhoek, wil duurzaam omgaan met de groene zones in de buurt. De vereniging wil de 
zones beplanten, de bloemenperken onderhouden en het afval (peuken, blikjes, 
straatafval) verwijderen.

 TALK IT OUT: DIALOOGSESSIES (Antwerpen, 10.000 €) Voor TalkItOut mogen 
empowerment, participatie en diversiteit geen dode letter blijven. Via trainingen en 
workshops leiden ze jongeren op tot dialoogcoaches. Ze leren gesprekken aanknopen 
rond thema’s als identiteit, taboes en migratie in rusthuizen, scholen of zelfs in het 
Vlaams Parlement. Zo kunnen jongeren samen doelen nastreven en hun maatschappelijke 
positie versterken

 Bankjes van RSL: https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl

 Vitrine voor kunstwerken van de basisschool (Wortegem-Petegem, 5.000 €)

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl


Budget
Jaarlijks wordt er 1,00 EUR per bewoner voorzien voor de ondersteuning van deze vernieuwende 
projecten.

Wijken
Het budget wordt evenredig verdeeld over de wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. Het 
totaalbudget van de komende 5 jaar wordt verdeeld à rato van het bewonersaantal in de 
betreffende wijk. Elk jaar wordt er een oproep gedaan in 2 wijken in groot-Menen. Na 5 jaar is er 
dus een oproep geweest in alle wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. We testen de uitrol in 2 
wijken, de verdere uitrol wordt daarna ingepland. Een overzicht van deze wijken vind je hier 
terug.

Wijk Inwoners %Bedrag

Lauwe 5.870 17,62% €    22.000,00

Lauwe - Statiewijk - Tuinwijk 2.196 6,59% €    8.250,00

Menen Barakken 3.166 9,51% €    12.000,00

Menen Centrum 4.839 14,53% €    18.250,00

Menen Dorp 4.874 14,63% €    18.500,00

Menen Hogeweg en omliggende 1.593 4,78% €    6.000,00

Menen Noord-Oost 2.375 7,13% €    8.750,00

Menen Tuinwijk 3.149 9,45% €    11.750,00

Rekkem Centrum - Dronckaert 2.266 6,80% €    8.500,00

Rekkem Paradijs – Triloy 2.980 8,95% €    11.000,00

Principe
Burgers dienen projecten in tegen de deadline die het CBS heeft bepaald. De oproep zal steeds 
plaatsvinden in het voorjaar. De ingediende projecten worden door een jury, bestaande uit 
burgers en één ambtenaar gescreend op hun vernieuwende karakter, op duurzaamheid, in welke 
mate het mensen samenbrengt … het college van burgemeester en schepenen doen een oproep 
aan de bevolking om in de jury te zetelen. De jury zal bestaan uit 6 inwoners (2 inwoners per 
deelgemeente + 1 ambtenaar)

Alle projecten die weerhouden worden, komen op een digitaal platform, waarbij iedere 
bewoner/handelaar van de betreffende wijk van minstens 12 jaar kan stemmen.

De projecten worden ook ingedeeld per wijk waar ze plaatsvinden. Per wijk wordt het project met 
de meeste stemmen bediend. Als er nog budget over is, wordt het project met het tweede 
meeste stemmen bediend…  

Communicatie
De bekendmaking van de oproep en het 'werven' van projecten gebeurt via de klassieke kanalen 
(Facebook, Leiedraad, Website). Daarnaast zoeken we in iedere wijk één activiteit waarbij we 
kunnen aansluiten om daar burgers over de burgerbudgetten in te lichten.

Voor het stemsysteem zouden we een beroep doen via de tool die in verschillende steden en 
gemeenten gebruikt wordt van CitizenLab.

Besluit: 

Enig artikel: De Gemeenteraad stelt het reglement inzake de organisatie van de burgerbudgetten 
vast. 

Reglement Burgerbudgetten
Art. 1 Doelstelling:

https://menen.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=75a2136267794e8295e9e1fd6c15c206


Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de 
toekenning van subsidies aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een sterkere 
buurt of stad.

Art. 2 Voor wie:

Iedere Meense burger vanaf 12 jaar

Art. 3 Wat

Niet-commerciële, niet-publicitaire activiteiten van algemeen belang die op het grondgebied van 
Menen plaatsvinden en die publiek toegankelijk zijn.

Art. 4 Criteria

§1 Projecten worden beoordeeld op buurtgerichtheid, ‘samen’werken, meerwaarde voor de wijk 
of de stad, draagvlak binnen de wijk, toegankelijkheid en duurzaamheid. Projecten mogen niet 
van volgende aard zijn:

 Levensbeschouwelijke evenementen

 Commerciële activiteit

 Activiteit met een politiek doeleinde

 Fondsenwerving

§2 Projecten worden getoetst aan volgende criteria:

 Projecten moeten innovatief zijn. 

 Het draagt bij tot een betere stad.

 De projectvoorstellen zijn aantoonbaar gedragen in de buurt, wijk of stad

 Het project moet de inwoners van Menen ten goede komen.

 De projecten moeten vernieuwend zijn en mogen niet reeds gesubsidieerd worden via 
andere kanalen.

 Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van Menen, Lauwe of Rekkem

 Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van één jaar na 
goedkeuring.

Art. 5 Communicatie

Alle communicatie, publicatie, uitnodiging en promomateriaal moet voorzien worden zijn van het 
logo van de stad Menen. 
De wijk/buurt waar het project doorgaat wordt 2 maanden voor de start van het initiatief op de 
hoogte gebracht van het project.

Art. 6 Bedrag subsidie

 Er is geen maximum bedrag voor een projectaanvraag.

 Het gevraagde bedrag mag wel niet groter zijn dan de geraamde kosten.

 Voor projectaanvragen waarbij de geraamde kosten hoger zijn dan 500 €, wordt een 
gedetailleerde kostenraming gevraagd.

 Er kan geen dubbele financiering zijn voor dezelfde kosten.

 De toelage kan niet gebruikt worden voor (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks 
met het project te maken hebben (zoals verplaatsingskosten, vergaderkosten …)

Art. 7 Verdeling per wijken

Jaarlijks worden er twee wijken geselecteerd door een onafhankelijke jury die zal bestaan uit 6 
inwoners (met stemrecht) + 1 ambtenaar (zonder stemrecht) waar projecten kunnen ingediend 



worden. Bij indiening wordt door de projectindiener een wijk aangeduid waar het project zal 
plaatsvinden.

Art. 8 Toekenningsprocedure

 De projecten worden beoordeeld door een jury aan de hand van de criteria van art. 4.

 De gemeenteraad beslist wie er in de jury zal zetelen. (3 juryleden gekozen door 
meerderheid en 3 juryleden gekozen door de oppositie + 1 ambtenaar)

 De jury adviseert aan het college van burgemeester en schepenen welke projecten 
weerhouden worden en het besubsidieerbare bedrag per project.

  Een onafhankelijke jury neemt de eindbeslissing welke projecten in de eerste ronde 
weerhouden worden.

 De weerhouden projecten worden in een tweede ronde aan de inwoners van Menen 
voorgelegd.

 Iedere inwoner boven de 12 jaar kan een stem uitbrengen voor de drie projecten van zijn 
of haar keuze.

 Per wijk wordt er gekeken naar de projecten met de meeste stemmen. Deze projecten 
krijgen het gevraagde bedrag.

 In wijken waar er nog budget over is, wordt het resterende budget toegewezen aan het 
volgende project met meeste aantal stemmen.

Art.9 Aanvraagprocedure

 Jaarlijks wordt door het college van burgemeester en schepenen de periode waarin 
projecten kunnen worden ingediend, vastgelegd.

 Een aanvraag is geldig als het aanvraag document beschikbaar op (www.menen.be) 
volledig is ingevuld.

Art.10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring gemeenteraad 6/05/2020.

 

Met 11 stemmen voor (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice 
Bogaert, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Eddy Vandendriessche), 16 stemmen tegen (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat 
Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Philippe Mingels, 
Dorianne De Wiest, Karolien Poot)

Het amendement van raadslid Soens wordt niet goedgekeurd.

Amendement raadslid Mingels

Samenvatting

In het meerjarenplan Samen Menen Maken staat acit 11.1.1 waarbij een systeem van 
Burgerbudgetten geïnitieerd word in Menen. Dit reglement regelt de organisatie van de 
burgerbudgetten.

Bevoegdheid Orgaan

art 40 DLB

Juridische grond

Decreet lokaal Bestuur - art 304: Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de 
organen van het lokaal bestuur



Feiten Context en argumentatie

Wat

"Heb jij een idee dat jouw wijk beter kan maken? Zou je graag een pop-up camping in je wijk zien? 
Of een buitenspeeldag voor kinderen (en ouders)? Of een verkeerscampagne? Stad Menen wil je 
helpen!"

De campagne ‘Burgerbudgetten’ geeft de regie aan de burger. Weerhouden projecten krijgen 
financiële steun, zodat burgers hun goede ideeën kunnen realiseren. Wij zoeken projecten die 
duurzaam zijn, mensen samenbrengen, mikken op het welbevinden van de wijkbewoners…

Voorbeelden die inspirerend kunnen werken:

 https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-
antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar

 DE BOUWKAR: (Antwerpen, 6.000 €) Ken je het gevoel iets te missen wanneer je over 
straat loopt? Er is een leegte. De pleinwerkers van Kras Kiel willen samen met kinderen, 
jongeren én hun ouders deze leegte invullen. Met een bakfiets vol materiaal trekken ze 
naar Kielse pleinen. Iedereen krijgt de kans iets te creëren voor de buurt.

 GROEN DOET ADEMEN: (Antwerpen, 5.000 €) Jeugdvereniging De Rode Roos, uit de 
Seefhoek, wil duurzaam omgaan met de groene zones in de buurt. De vereniging wil de 
zones beplanten, de bloemenperken onderhouden en het afval (peuken, blikjes, 
straatafval) verwijderen.

 TALK IT OUT: DIALOOGSESSIES (Antwerpen, 10.000 €) Voor TalkItOut mogen 
empowerment, participatie en diversiteit geen dode letter blijven. Via trainingen en 
workshops leiden ze jongeren op tot dialoogcoaches. Ze leren gesprekken aanknopen 
rond thema’s als identiteit, taboes en migratie in rusthuizen, scholen of zelfs in het 
Vlaams Parlement. Zo kunnen jongeren samen doelen nastreven en hun maatschappelijke 
positie versterken

 Bankjes van RSL: https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl

 Vitrine voor kunstwerken van de basisschool (Wortegem-Petegem, 5.000 €)

Budget
Er wordt voor de legislatuur een budget van 150 000 euro voorzien. Te verdelen over de 
deelgemeenten en wijken volgens bevolkingsaantal, op basis van volgende verdeelsleutel.

Wijken
Het budget wordt evenredig verdeeld over de 10 wijken van Menen, Lauwe en Rekkem. Er 
worden 2 cycli gehouden van projectbudgetten. In de periode 2020-2022 worden de 
burgerbudgetten voor de 6 wijken in Menen verdeeld voor een totaal van 90 000 euro. In de 
periode 2023-2025 worden de burgerbudgetten voor de 4 wijken in Lauwe en Rekkem verdeeld 
voor een totaal van 60 000 euro.

Wijk Inwoners %Budget per 
wijk

per 
deelgemeente

per 
cyclus

Lauwe 5.870 17,62% 26.400

Lauwe - Statiewijk - Tuinwijk 2.196 6,59% 10.000
36.400

Rekkem Centrum - Dronckaert 2.266 6,81% 10.200

Rekkem Paradijs – Triloy 2.980 8,95% 13.400
23.600

60.000

Menen Barakken 3.166 9,51% 14.300

Menen Centrum 4.839 14,53% 21.800

Menen Dorp 4.874 14,63% 21.800

90.000 90.000

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws/dat-warm-huiskamergevoel-is-eigenlijk-onbetaalbaar
https://www.buurten.roeselare.be/bankjes-vanrsl


Menen Hogeweg en omliggende 1.593 4,78% 7.200

Menen Noord-Oost 2.375 7,13% 10.700

Menen Tuinwijk 3.149 9,45% 14.200

totaal 33.308 100,00% 150000   

Principe
Burgers dienen projecten in tegen de deadline die het CBS heeft bepaald. De oproep zal steeds 
plaatsvinden in het voorjaar. De ingediende projecten worden besproken op een bijeenkomst van 
burgers uit de betreffende wijk. Daar kunnen de indieners worden bevraagd, én daar wordt door 
de wijkbewoners afgewogen welke projecten ter stemming zullen gebracht worden.

Alle projecten, die op die manier weerhouden worden, komen op een digitaal platform, waarbij 
iedere bewoner/handelaar van de betreffende wijk van minstens 12 jaar kan stemmen.

De projecten worden ook ingedeeld per wijk waar ze plaatsvinden. Elke burger kan zelf kiezen in 
de cyclus op zijn woonplaats welke projecten hij interessant vind. Hij kiest zelf met welke wijk hij 
zich meest identificeert, of achter project hij zich wil scharen. Per wijk wordt het project met de 
meeste stemmen bediend. Indien er nog budget over is, wordt het project met het tweede 
meeste stemmen bediend. 

Communicatie
De bekendmaking van de oproep en het 'werven' van projecten gebeurt via de klassieke kanalen 
(Facebook, Leiedraad, Website). Daarnaast zetten we gedurende het 1ste jaar van de cyclus actief 
in op bekendmaking op evenementen, bijeenkomsten, open vergaderingen, …)

Voor het stemsysteem doen we een beroep op de tool van CitizenLab. Deze tool wordt al in 
verschillende steden en gemeenten gebruikt.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad stelt het reglement inzake de organisatie van de burgerbudgetten 
vast.

Reglement Burgerbudgetten
Art.1 Doelstelling

Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de 
toekenning van subsidies aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een sterkere 
buurt of stad.

Art. 2 Voor wie:

Iedere Menense burger vanaf 12 jaar

Art. 3 Wat

Niet-commerciële, niet-publicitaire activiteiten van algemeen belang die op het grondgebied van 
Menen plaatsvinden en die publiek toegankelijk zijn.

Art. 4 Criteria

§1 Projecten worden beoordeeld op buurtgerichtheid, ‘samen’werken, meerwaarde voor de wijk 
of de stad, draagvlak binnen de wijk, toegankelijkheid en duurzaamheid. Projecten mogen niet 
van volgende aard zijn:

 Levensbeschouwelijke evenementen

 Commerciële activiteit

 Activiteit met een politiek doel

 Fondsenwerving

 §2 Projecten worden getoetst aan volgende criteria:

 Projecten moeten innovatief zijn. 



 Het draagt bij tot een betere stad.

 De projectvoorstellen zijn aantoonbaar gedragen in de buurt, wijk of stad

 Het project moet de inwoners van Menen ten goede komen.

 De projecten moeten vernieuwend zijn en mogen niet reeds gesubsidieerd worden via 
andere kanalen.

 Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van Menen, Lauwe of Rekkem

 Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van één jaar na 
goedkeuring.

Art. 5 Communicatie

Alle communicatie, publicatie, uitnodiging en promomateriaal moet voorzien worden zijn van het 
logo van de stad Menen.
De wijk/buurt waar het project doorgaat wordt één maand voor de start van het initiatief op de 
hoogte gebracht van het project.

Art. 6 Bedrag subsidie

 Er is geen maximum bedrag voor een projectaanvraag.

 Het gevraagde bedrag mag wel niet groter zijn dan de geraamde kosten.

 Voor projectaanvragen waarbij de geraamde kosten hoger zijn dan 500 €, wordt een 
gedetailleerde kostenraming gevraagd.

 Er kan geen dubbele financiering zijn voor dezelfde kosten.

 De toelage kan niet gebruikt worden voor (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks 
met het project te maken hebben (zoals verplaatsingskosten, vergaderkosten …)

 Per wijk wordt een bewonersvergadering georganiseerd. In goede banen geleid door een 
medewerker van de stad samen met buurtbewoners.

 De bewonersvergadering van de wijk bekijkt de projecten, bespreekt ze, en voorziet 
mogelijkheid om de indiener te bevragen.

 Projecten die niet bijdragen tot een positievere sfeer en meer samenleven in de wijk 
worden geschrapt

 De bewonersvergadering bekijkt ook de volledigheid van de ingediende begroting per 
project en geeft advies.

 De bewonersvergadering beslist welke projecten voor welk bedrag ter stemming worden 
gebracht.

 Iedere inwoner boven de 12 jaar kan maximaal 3 stemmen uitbrengen (dus 1 tot 3 
projecten steunen)

 Per wijk wordt er gekeken naar de projecten met de meeste stemmen. Deze projecten 
krijgen het gevraagde bedrag.

 In wijken waar er nog budget over is, wordt het resterende budget toegewezen aan het 
volgende project met meeste aantal stemmen.

 Jaarlijks legt het College van Burgemeester en Schepenen de periode waarin projecten 
kunnen worden ingediend, vast.

 Een aanvraag is geldig als het aanvraag document beschikbaar op (www.menen.be) 
volledig is ingevuld.

Art. 7 Toekenningsprocedure

Art.8 Aanvraagprocedure

Art.9 Inwerkingtreding



Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring op de gemeenteraad op 6 mei 2020.

 

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

Het amendement van raadslid Mingels wordt niet goedgekeurd.

Stemming

Met 17 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan), 4 stemmen tegen (Caroline Bonte-
Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Karolien Poot), 9 onthoudingen (Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel)

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad stelt het aangepaste reglement inzake de organisatie van de 
burgerbudgetten vast. 

Reglement Burgerbudgetten
Art. 1 Doelstelling:
Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de 
toekenning van subsidies aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een sterkere 
buurt of stad.

Art. 2 Voor wie:
Iedere Meense burger vanaf 12 jaar

Art. 3 Wat
Niet-commerciële, niet-publicitaire activiteiten van algemeen belang die op het grondgebied van 
Menen plaatsvinden en die publiek toegankelijk zijn.

Art. 4 Criteria
§1 Projecten worden beoordeeld op buurtgerichtheid, ‘samen’werken, meerwaarde voor de wijk 
of de stad, draagvlak binnen de wijk, toegankelijkheid en duurzaamheid. Projecten mogen niet 
van volgende aard zijn:

 Levensbeschouwelijke evenementen

 Commerciële activiteit

 Activiteit met een politiek doeleinde

 Fondsenwerving

§2 Projecten worden getoetst aan volgende criteria:

 Projecten moeten innovatief zijn. 

 Het draagt bij tot een betere stad.

 De projectvoorstellen zijn aantoonbaar gedragen in de buurt, wijk of stad

 Het project moet de inwoners van Menen ten goede komen.



 De projecten moeten vernieuwend zijn en mogen niet reeds gesubsidieerd worden via 
andere kanalen.

 Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van Menen, Lauwe of Rekkem

 Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van één jaar na 
goedkeuring.

Art. 5 Communicatie
Alle communicatie, publicatie, uitnodiging en promomateriaal moet voorzien worden zijn van het 
logo van de stad Menen. 
De wijk/buurt waar het project doorgaat wordt 2 maanden voor de start van het initiatief op de 
hoogte gebracht van het project.

Art. 6 Bedrag subsidie
 Er is geen maximum bedrag voor een projectaanvraag.

 Het gevraagde bedrag mag wel niet groter zijn dan de geraamde kosten.

 Voor projectaanvragen waarbij de geraamde kosten hoger zijn dan 500 €, wordt een 
gedetailleerde kostenraming gevraagd.

 Er kan geen dubbele financiering zijn voor dezelfde kosten.

 De toelage kan niet gebruikt worden voor (onkosten)vergoedingen die 
niet rechtstreeks met het project te maken hebben (zoals verplaatsingskosten, 
vergaderkosten …)

Art. 7 Verdeling per wijken
Jaarlijks worden er twee wijken geselecteerd door het CBS waar projecten kunnen ingediend 
worden. Bij indiening wordt door de projectindiener een wijk aangeduid waar het project zal 
plaatsvinden.

Art. 8 Toekenningsprocedure

 De projecten worden beoordeeld door een jury aan de hand van de criteria van art. 4.

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de jury aan van stadsmedewerkers en 
burgers.

 De jury adviseert aan het college van burgemeester en schepenen welke projecten 
weerhouden worden en het besubsidieerbare bedrag per project.

  Het college van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing welke projecten in 
de eerste ronde weerhouden worden.

 De weerhouden projecten worden in een tweede ronde aan de inwoners van Menen 
voorgelegd.

 Iedere inwoner boven de 12 jaar kan een stem uitbrengen voor de drie projecten van zijn 
of haar keuze.

 Per wijk wordt er gekeken naar de projecten met de meeste stemmen. Deze projecten 
krijgen het gevraagde bedrag.

 In wijken waar er nog budget over is, wordt het resterende budget toegewezen aan het 
volgende project met meeste aantal stemmen.

Art.9 Aanvraagprocedure

 Jaarlijks wordt door het college van burgemeester en schepenen de periode waarin 
projecten kunnen worden ingediend, vastgelegd.

 Een aanvraag is geldig als het aanvraag document beschikbaar op (www.menen.be) 
volledig is ingevuld.

Art.10 Inwerkingtreding



Dit reglement treedt in werking na 6 mei 2020.

11. GR/2020/065 | Investeringstoelage Sint-Jan de Doper: herstel dak 

Bevoegdheid orgaan

Artikel 41 §2 23° van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten

Feiten, context en argumentatie

In het meerjarenplan 2020-2025 van zowel de stad als de kerkfabriek is een investeringstoelage 
voorzien voor kerkfabriek Sint-Jan de Doper voor een totaal van €300.000:

 2020: €50.000

 2021: €50.000

 2022: €50.000

 2023: €50.000

 2024: €50.000

 2025: €50.000

Kerkbestuur Sint-Jan de Doper vraagt per brief van 11 april 2020 een investeringstoelage voor een 
totaalbedrag van €13.794 voor het opstellen van een beheersplan n.a.v. het herstel van het dak. 
De documenten ter verantwoording van de toelage en verduidelijking van de gevoerde procedure 
werden in bijlage toegevoegd. 

Princiepsbesluit te nemen door de gemeenteraad voor toekenning van een investeringstoelage 
omwille van het totaalbedrag van €300.000.

De uitbetaling van de investeringstoelage gebeurt a rato van het indienen van de kopies van de 
facturen.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens stelt een eerder een technische vraag. Hij heeft het punt gelezen en gezien dat 
er elk jaar € 50.000 ingeschreven zou worden. Zijn vraag betreft niet zozeer de kant van het 
financiële maar wanneer zouden die werken aangevat worden. Is er daar al voor de Kerkfabriek - 
het is natuurlijk zij die het moeten doen - meer informatie over want er zijn daar al een aantal 
dringende herstellingswerken gebeurd en zoals men weet moet dat dak ook relatief dringend 
hersteld worden, maar de vraag is wanneer zouden die werken aanvatten. Schepen 
Vanryckegem meldt dat na het overleg met het Kerkbestuur gebleken is  dat erfgoedconsulent 
Mahieu aangeraden heeft om ook op basis van zijn bezoek te stellen dat het kerkenbeheersplan 
opgesteld moet worden en dat op basis hiervan het de bedoeling is om op basis hiervan daarvan 
te kunnen starten met die werken. Het is de schepen nog niet bekend wanneer de effectieve 
opstart van de investering van het dak zal gebeuren. Raadslid Coppens kan begrijpen dat dit nog 
niet geweten is, maar hij denkt dat het toch aangewezen is in dat dossier omwille van de 
dringendheid met de werken van het dak te starten. Hij gaat dat hier technisch niet uitleggen, ook 
omdat hij geen technische man is vreest hij om een aantal fouten te maken. Hij zal nu niet gaan 
zeggen dat dat dak over 2 maanden moet hersteld worden maar hij denkt dat er echt wel enige 
dringendheid bij is en hij zou de schepen dan ook oproepen om samen met het kerkbestuur 
natuurlijk alle administratieve stappen te doorlopen die moeten doorlopen worden. Dat is ook 
belangrijk naar de subsidiëring toe, maar er moet toch voor gezorgd worden dat die werken van 
het dak zo snel als mogelijk kunnen worden aangevat. Hij vreest dat de kosten alleen maar groter 
gaan worden en hij heeft het dan niet alleen over het binnensijpelen van water maar echt dat dit 
dak dan helemaal dreigt naar de vaantjes te gaan. Raadslid Vandendriessche denkt als hij zich 
niet vergist dat daar enkele jaren geleden werken gebeurd zijn aan dit dak. Hij heeft dit gezien en 



men zat op dat dak en hij vond dat zeer angstaanjagend. Nu moet dat dak dus terug vernieuwd 
worden. Hij zou toch graag weten hoe dat komt? Schepen Vanryckegem zal eerst antwoorden op 
de dringende werken. Dit zijn waarschijnlijk kleine herstellingen die nodig waren en noodzakelijk 
en dringend, misschien voor bijkomende schade. Ze sluit zich aan bij raadslid Coppens en het 
blijkt dat er inderdaad investeringen aan onze kerkgebouwen soms hoogdringend zijn en bij 
andere gebouwen ziet ze ook dat er daar inderdaad wel heel snel zou moeten worden ingegrepen 
om bijkomende kosten te vermijden. In overleg met erfgoed is gebleken dat toch die stappen voor 
dat beheersplan eerst moeten gezet worden zodanig dat het op de correcte manier en onder de 
juiste voorwaarden van erfgoed kan gebeuren. Ze zal erop aandringen dat er daar zo snel mogelijk 
stappen in gezet worden. Ze merkt ook dat het kerkbestuur daar ook verheugd is dat daar 
stappen worden gezet zodat men heel snel verder kan doen tijdens de werken. Raadslid 
Vandamme wenst kort in te gaan op de vraag van raadslid Vandendriessche. Hij verwijst naar een 
paar gemeenteraden geleden toen dit ook al eens kort aan bod gekomen is. Het probleem is dat 
bij de bouw van de kerk een verkeerd soort nagels gebruikt werd is om het dak te nagelen 
waardoor dat de pannen iedere keer gaan breken bij het minste dat het stormt en vandaar dat 
daar regelmatig herstellingen moeten worden uitgevoerd. Om goed te zijn zou heel dat dak 
nieuwe nagels moeten krijgen.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân 
Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De princiepsbeslissing voor het toekennen van een investeringstoelage van maximaal 
€300.000,00 voor het herstel van het dak van de Sint-Janskerk te Menen.

Artikel 2: Uitbetaling van de investeringstoelage van maximaal €300.000 a rato van het indienen 
van de kopies van de facturen. 

12. GR/2020/054 | MIROM: bijeenroeping algemene vergadering dd. 04.06.2020 

Bevoegdheid orgaan

DLB art 445

Juridische grond

DLB art 445

art. 30-38 statuten MIROM

Feiten, context en argumentatie

Overeenkomstig de artikelen 30-38 van de statuten van Mirom worden wij uitgenodigd tot de 
algemene vergadering die plaats heeft op donderdag 4 juni 2020 om 20 u in de zetel van de 
vereniging, Industrielaan 30 te Menen.

Agenda
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering (voor goedkeuring)
2. Verslag van de commissaris (voor kennisname)
3. Jaarrekening per 31.12.2019 (voor goedkeuring)
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris (voor goedkeuring)
5. Varia

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose  aangeduid als vertegenwoordiger 
voor alle algemene vergaderingen en mevrouw Mieke Syssauw als plaatsvervanger.



Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voorgelegde agenda van de 
algemene vergadering van MIROM dd. 04.06.2020

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering dd. 04.06.2020 
goedkeuren;

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan Mirom, Industrielaan 30, 8930 Menen.

13. GR/2020/052 | GASELWEST: Algemene vergadering dd. 23.06.2020. 

Bevoegdheid orgaan

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Juridische grond

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
Art. 24 statuten Gaselwest.

Feiten, context en argumentatie

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten zal de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 
van Gaselwest plaatshebben op dinsdag 23 juni 2020 om 18.00 uur in HypoLoggia, Holstraat 
95/11 te 8790 Waregem.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 16 maart 2020 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV).

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019.

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 
en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze 
postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de 
raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het 
voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa 
en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale 
uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021. De deelnemers kunnen één maand voor de 
algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, 
voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.



5.3 Goedkeuring van : a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – 
postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van 
een balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op 
basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een 
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020. b. de overeenkomstige 
wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan 
het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid tot subdelegatie om : a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden 
die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; b. de 
verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; c. het overgedragen vermogen exact te 
beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; d. de definitieve ruilverhouding in het 
kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde 
van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere 
verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 
december 2020; e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn; f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en 
publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin.
5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij 
authentieke akte te doen vaststellen.

6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.

7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

8. Statutaire benoemingen.

9. Benoeming van een commissaris.

10.Statutaire mededelingen.

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 27 maart 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Gaselwest die op 23 juni 2020 plaatsheeft in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem.    

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 
27 maart 2020 overgemaakt werd; 

Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019) 
om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 
uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op 
de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) 
december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten 
omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8  en volgende van het Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.  



              De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:

 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo 
van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro 
per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas. 

 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de 
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële 
splitsing door overneming.

 Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800. 

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 
december 2019.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen 
worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de 
hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 
december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat 
in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te 
kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop 
genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor 
elke algemene vergadering; 

In Gemeenteraad dd. 27.02.2019 werd de heer Herman Ponnet aangeduid als vertegenwoordiger 
voor alle algemene vergaderingen van Gaselwest.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
De Gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2020: 
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 
en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze 
postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de 
raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het 
voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa 
en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale 
uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in 
de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en 



kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.3. Goedkeuring van :
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel 
te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft 
toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo 
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 
2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) 
van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op 
de balans per 31 december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluit¬vorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen 
aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid tot subdelegatie om :
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aan-zien van de 
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van 
de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn;
f.  alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt  bij 
authentieke akte te doen vaststellen.
a. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
c. Statutaire benoemingen.
d. Benoeming van een commissaris.
e. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming 
inzake  de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.

Artikel 3: – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van 
de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene      vergadering als een 
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de            deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket        zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 

Artikel 4: – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing.



Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), 
uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

14. GR/2020/051 | ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 11.06.2020. 

Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Art 41 lid 2,4 DLB

Statuten Zefier

Feiten, context en argumentatie

In overeenstemming met artikel 26 van de statuten worden wij uitgenodigd op de gewone 
algemene vergadering (jaarvergadering) die zal plaatsvinden op donderdag 11 juni 2020 om 14.00 
uur.

Plaats: Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te Leuven.

Agenda
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld 
overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 
aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt; en
7. Volmacht.

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werden mevr. Mieke Syssauw en de heer Patrick Roose 
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van 
ZEFIER die plaatsvindt op 11 juni 2020 worden goedgekeurd:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen



elke soort (rekeningsector) gebeurt; en
7. Volmacht.

15. GR/2020/064 | PSILON - Algemene vergadering dd. 16.06.2020 

Bevoegdheid orgaan

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Juridische grond

Statuten Psilon art 32 - art 40

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Feiten, context en argumentatie

Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering van Psilon, op dinsdag 16 juni 2020 om 18u00. 
Deze gaat door in onthaalgebouw Horizon (naast crematorium UITZICHT), met de volgende 
agenda:

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2019

    1.1. verslag van de raad van bestuur

    1.2. verslag van de commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019

3. Kwijting van bestuurders en commissaris

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het hierboven vermelde agenda voor 
de algemene vergadering van 16.06.2020 van PSILON - Intergem. Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de  algemene vergadering dd. 16.06.2020 
goedkeuren.

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan PSILON Intergem. Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.

16. GR/2020/061 | LEIEDAL - Algemene vergadering dd. 09.06.2020 

Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Statuten van Leiedal.

Feiten, context en argumentatie

Op dinsdag 9 juni 2020 om 17.00 uur wordt de Algemene Vergadering van Leiedal georganiseerd.

Agenda:



1. Verslag over de activiteiten in 2019 1.1 Verslag van de raad van bestuur 1.2 Verslag van de 
commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Zestig jaar Leiedal
5. Varia

Naargelang de vigerende federale maatregelen inzake COVID-19, zal de Algemene Vergadering 
doorgaan hetzij doorgaan in de kantoren van Leiedal (President Kennedypark 10 te Kortrijk) hetzij 
In een virtuele setting (vla Teams).

In gemeenteraadszitting dd. 30.01.2019 werd de heer Renaat Vandenbulcke als 
vertegenwoordiger en de heer Patrick Roose als vervanger aangeduid voor alle algemene 
vergaderingen van Leiedal.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
De beslissing van de gemeenteraad van 30.01.2019, waarbij de heer Renaat Vandenbulcke werd 
aangeduid als vertegenwoordiger namens het stadsbestuur op de Algemene Vergadering van 
Leiedal van 9/06/2020.

Artikel 2: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Algemene 
Vergadering van Leiedal van 9/06/2020.

Artikel 3: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering zal 
zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de Algemene Vergadering van 9/06/2020 goedkeuren.

Artikel 4: De vertegenwoordiger van de stad zoals bepaald in Artikel 1 zal in lijn met de 
maatregelen in het kader van de verspreiding van COVID-19 deelnemen aan de vergadering.

Artikel 5: Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de intercommunale Leiedal 
toe te sturen.

17. GR/2020/062 | IMPULS - Algemene vergadering dd. 12.05.2020 

Juridische grond

Statuten Impuls

Feiten, context en argumentatie

Wij worden uitgenodigd voor de algemene vergadering der aandeelhouders, die zal gehouden 
worden op dinsdag 12 mei 2020 om 18u00 in de burelen in de Volkslaan 302/0201 te 8930 
Menen.
De onderstaande punten staan op de agenda:
1. Voorlezing en goedkeuring proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 14/05/2019;
2. Goedkeuring balans- en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2019;
3. Goedkeuring jaarverslag 2019;
4. Voorlezing en goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het 
dienstjaar 2019 en in het bijzonder het verslag met betrekking tot het toezicht op haar sociaal 
oogmerk;
5. Kwijting aan de bestuurders over hun bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor van het 
afgesloten boekjaar;
6. Bepaling van het bedrag van de zitpenning;



7. Varia.

In Gemeenteraad van 30.01.2019 werd de heer Renaat Vandenbulcke aangeduid als 
vertegenwoordiger en mevrouw Angelique Declercq als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor alle algemene vergaderingen van Impuls.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1
de Gemeenteraad neemt kennis van en bespreekt de agenda van de algemene vergadering van 
!MPULS dd. 12.05.2020.

Artikel 2
De Gemeenteraad mandateert onze vertegenwoordiger om de punten op de voorgelegde agenda 
goed te keuren.

Artikel 3
deze beslissing wordt overgemaakt aan cv !MPULS.

18. GR/2020/042 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 4 maart 2020 

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 32

Juridische grond

DLB art. 32

Feiten, context en argumentatie

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de zitting van 4 maart 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

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Guy 
Blancke)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 4 maart 2020  wordt goedgekeurd.

19. GR/2020/043 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond



Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden Bonte-Vanraes, Vandamme, Maxy en Mingels hebben mondelinge vragen ingediend.

Mondelinge vraag van  Raadslid Bonte-Vanraes.

1. Vraag ivm de bedrijvigheid in onze stad.

- vraag ivm de stand van zaken op de site Bramier.
- vraag ivm de stand van zaken op site Tyber.
- vraag ivm de stand van zaken op Menen Oost

 Graag hadden we wat meer info gekregen rond de bedrijvigheid in onze stad.
1/ Wat is de stand van zaken op de site Bramier?
Hoeveel percelen zijn reeds verkocht?
Zijn dit plaatselijke KMO’s of zijn dit bedrijven van buiten onze stad?
2/ Wat is de stand van zaken op site Tyber?
Is er al gekend welke winkels en bedrijven er zullen komen?
3/ Wat is de stand van zaken op Menen Oost?
Er was enkele jaren terug sprake van een groots project met hoteltoren en bedrijvencentra. Is dat 
dossier nog lopend,  komt dit project er?
Wat met de percelen tegen de snelweg, zijn deze verkocht?
Hoeveel percelen zijn nu nog te koop?

Schepen Syssauw antwoordt dat de site Bramier gelegen is in het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Lauwe Stationsomgeving. De bedrijven zijn voorzien voor volgende activiteiten : 
kleine bedrijven: percelen kleiner dan 5.000 m²; middelgrote bedrijven : percelen van 5.000 m² 
tot 10.000 m²  en grote bedrijven: percelen groter dan 10.000 m². De grote bedrijven worden 
enkel toegelaten aan de zijde van het spoor. Er  zijn nog geen percelen verkocht. Het perceel voor 
de brandweer is gereserveerd door de raad van bestuur van de intercommunale Leiedal. 
Momenteel leggen we louter een database aan van bedrijven die interesse hebben. Eénmaal de 
infrastructuurwerken reeds goed gevorderd zijn (verwachting begin 2021) wordt elk 
geïnteresseerd bedrijf opnieuw gecontacteerd, de lijst geactualiseerd en na overleg met de stad, 
de verkoopgesprekken opgestart om tegen eind 2021 de eerste overeenkomsten af te sluiten met 
aktes in het voorjaar 2022. Het dossier met het wegenistracé wordt in de eerstvolgende 
gemeenteraad voorgelegd. Op de raad van bestuur van Leiedal van 24 april ll.  heeft de raad zich 
akkoord verklaard met de reservatie van een perceel achteraan de KMO- zone palend aan de 
spoorwegbedding/ natuurgebied. De gesprekken omtrent de modaliteiten van de wijze van 
uitgifte van de grond zullen opgestart worden met de betrokken steden en Fluvia. Inmiddels is er 
door de zoneraad van Fluvia een architectenbureau aangesteld namelijk DBG – architecten uit 
Kortrijk dat gestart is met de opmaak van het ontwerp. Op de site Tyber is de wegenis uitgevoerd 
en zijn de constructies in opbouw. Recentelijk werd een omgevingsvergunning bekomen van een 
functiewijziging en het doorvoeren van beperkte wijzigingswerken aan reeds vergunde volumes. 
Deze aanvraag betreft een gedeeltelijke interne wijziging van de vergunde categorieën naar 
aanleiding van de gewenste inplanting van een voedingssupermarkt. Op 15 mei 2019 werd een 
omgevingsvergunning afgeleverd voor de realisatie van het Tyberpark met kleinhandelsvestingen 
met een netto handelsoppervlakte van 14.398m² als volgt verdeeld over meerdere categorieën: 
goederen voor persoonsuitrusting: 7.011 m² (cat.2), planten, bloemen, goederen voor land- en 
tuinbouw: 746 m² (cat.3), andere producten: 6.641 m² (cat. 4). De gevraagde interne wijziging is 
als volgt : voeding: 1.269m² (cat. 1), goederen voor persoonsuitrusting: 6.831 m² (cat. 2), planten, 
bloemen, goederen voor land- en tuinbouw: 817 m² (cat. 3) en andere producten: 5.220 m² (cat. 
4). Huidige aanvraag betreft geen toename van de totale vergunde netto handelsoppervlakte. Er 
zijn nog geen concrete namen bekend van welke winkels en bedrijven er zullen komen. Wel zijn 
reeds een aantal notariële aktes verleden voor de KMO-units. Voor de stand van zaken op Menen 
Oost werd een omgevingsvergunningsdossier voor een hotel en kantoren. Dit dossier is nog 
lopende en een aantal adviezen moesten worden aangepast. Een aantal adviezen was niet tijdig 
binnen zodat eind 2019 besloten moest worden tot een stilzwijgende weigering. Sinds januari 



2020 is men de aanvraag aan het hernemen en wordt er ook gesproken met de omwonenden. 
Alle percelen van Menen-Oost werden verkocht en er is 1 omgevingsvergunning lopende en 1 
omgevingsvergunning is in voorbereiding.  

Mondelinge vragen van Raadslid Vandamme.

Vraag 2  Vraag ivm de organisatie van evenementen in tijden van corona.

Graag feliciteer ik onze schepen voor cultuur met het initiatief om een beiaardconcert te 
organiseren op Pasen. Een week later, op 22 april  werden we met een concert vanop het belfort 
getrakteerd dat ook online te zien was. Op de website belgium.be lezen we naar aanleiding van de 
nationale veiligheidsraad van 15 april: "Het staat al vast dat er vóór eind augustus geen massa-
evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd." De stad gaf het voorbeeld dat 
binnen de federale maatregelen ruimte is om evenementen te organiseren, proficiat. Verschillende 
organisaties waren na de veiligheidsraad al aan het nadenken welke mogelijke alternatieven er 
waren om kleine aangepaste evenementen te organiseren. Een petanquetornooi, een optreden in 
open lucht voor beperkt publiek, enzoverder. De veerkracht is groot in Rekkem, Lauwe en 
Menen. Op 16 april vernamen we via facebook: "… laat geen evenementen toe in stedelijke 
gebouwen, parken of terreinen tot en met 5 september 2020." Op basis waarvan werd deze 
maatregel genomen die veel strenger is dan de maatregelen aangekondigd door de nationale 
veiligheidsraad. Ik vraag jullie dan ook om de genomen maatregelen bij te sturen en de 
maatregelen van de nationale veiligheidsraad af te wachten. Laten we samen hopen van een 
mooie zomer waar we elkaar mogen ontmoeten tijdens een festiviteit, op een drive in movie of 
een beiaardconcert. Met creativiteit kunnen misschien ook de wieltjesfeesten nog doorgaan, een 
festiviteit die de kas van de verenigingen spijst, de handelaars een duwtje in de rug geeft en de 
mensen van Menen samenbrengt.

Schepen Vanryckegem antwoordt dat de Steiger bezig is met programmatie hieromtrent. Het is 
ook duidelijk dat de vragen bekend zijn. De stad kan zelf zijn diensten aansturen, zonder evenwel 
verder te kunnen gaan dan de federale maatregelen. Als stad hebben we niet gezegd dat er geen 
organisaties zouden kunnen doorgaan na 5 september en in oktober 2020. De stad heeft hierin 
een voorbeeldfunctie en de diensten zitten ondertussen niet stil. Samen met de burgemeester en 
de schepenen van evenementen, toerisme, cultuur en mobiliteit wordt samengewerkt om de 
mensen een perspectief te bieden als Team 8930. Tegen eind mei 2020 willen  we hierop een 
zicht hebben en aan de diensten werd de vraag gesteld om uitdagende en coronaproof 
activiteiten voor te stellen. We bieden iedereen graag wat perspectief en de stad zal niet de 
deuren gesloten houden. Raadslid Vandamme vindt dat er een vraag nog niet werd beantwoord. 
Op welke basis zal de stad strenger zijn en kan de stad hiervoor een beroep doen op een lokale 
expertengroep? Op welke basis werd het standpunt van de stad beslist? Hij vindt het goed dat er 
bij de woonzorgcentra concerten georganiseerd werden. Hij leest tussen de regels of de stad 
gewoon even wat kan terugschroeven. Hij zou durven proactief voorstellen om voor de 
Wieltjesfeesten af te wachten wat de mogelijkheden zouden zijn qua aanwezigheid van groepen. 
Schepen Vanryckegem verwijst dat er met team gezeten wordt samen met de burgemeester. De 
stad is niet slimmer dan de federale expertengroep, maar het is niet in orde om de 
Wieltjesfeesten te laten doorgaan op 5 september 2020. Met onze eigen activiteiten is er beslist 
om die te stoppen, maar de stad is niet strenger dan de federale richtlijnen. In de toekomst zijn 
andere activiteiten niet uitgesloten, maar onze grootste zorg gaat uit naar de kwetsbare mensen. 
Raadslid Vandamme wenst een laatste maal tussen te komen en concludeert dat de 
expertengroep voornamelijk uit de mensen van het schepencollege bestaat, met daarnaast de 
burgemeester. Volgens hem ligt de expertise van de pandemie niet bij het schepencollege maar 
bij de nationale regering. Hij blijft op zijn honger zitten dat de Wieltjesfeesten niet plaatsvinden 
en met hem de verenigingen, de handelaars en de Barakken. Hij is ervan overtuigd dat er 
voldoende creativiteit is om er iets van te maken. Raadslid Vandamme is blij dat het 
schippersweekend de week daarna zou kunnen doorgaan. Schepen Vanryckegem meldt dat het 
stadsbestuur vooruitziend is en ook in overleg met Zuidwest worden met de grootste zorg 
maatregelen getroffen. De Burgemeester weet op den duur wat daar allemaal nog aan kan 
worden toegevoegd. Hij verwijst naar wat de evenementen in Limburg teweeg gebracht hebben. 
Het is niet te verantwoorden om voor de Wieltjesfeesten duizenden mensen samen te brengen. 
Hij hoopt dat het Schippersweekend zijn gezond verstand zal gebruiken als men 1500 mensen wil 



samenbrengen. Het zal niet de burgemeester zijn die alleen zal moeten gaan uitleggen welk groot 
risico we daar gelopen hebben. Raadslid Vandamme wenst hier alleen wat hij reeds gezegd heeft. 
Men moet niet bang zijn voor het nemen van verantwoordelijkheid, maar er moet in de eerste 
plaats naar de experten geluisterd worden en men moet hier niet gaan "free wheelen".            

Vraag  3. Vraag ivm de verdere plannen en timing voor de omgeving van de Sint-Franciscuskerk.

Begin dit jaar werden in de omgeving van de Sint-Franciscuskerk panden gesloopt. Wat zijn de 
verdere plannen en timing voor de omgeving van de Sint-Franciscuskerk?

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat de sloop van de woningen werd uitgevoerd in de periode 
februari-maart. Daarna diende in het kader van de archeologie – want deze site is een gekende 
site waar archeologische vondsten te verwachten waren – nog verder onderzoek te gebeuren. 
Deze onderzoeken werden opgelegd in de voorafgaande archeologienota. De onderzoeken zijn 
afgerond, het eindverslag is afgeleverd en de site werd vrijgegeven voor verdere werken. 
Archeologienota werd door een archeoloog opgemaakt en moest worden doorgestuurd aan 
Onroerend Erfgoed en zoals hieronder gesteld werd dit onderzoek recent afgerond en werf 
vrijgegeven door Onroerend Erfgoed. De opstart van de asfaltering werd vertraagd door de 
coronamaatregelen. Aannemer Tiberygn (hoofdaannemer) meldde ondertussen dat de opstart 
terug voorzien is op 18 mei 2020 waarbij enerzijds Mirom de bekisting van de ondergrondse 
glasbol zal leveren en aannemer Tibergyn zal instaan voor het nivelleren van de site en het 
aanbrengen van de fundering, plaatsing van de bekisting en het beklinkeren van de zone rond de 
glasbol. Daarna wordt de asfaltering voorzien. Het einde van de werken wordt voorzien tegen half 
juni 2020. Raadslid Vandamme heeft weet van het archeologisch onderzoek en in welke mate zijn 
daar vondsten gedaan. Hij kan enkel maar toejuichen dat deze werken vooruitgaan. Schepen 
Vandenbulcke meldt dat op deze site mogelijks vondsten in de grond zaten. Het is de bedoeling 
dat daar de uitbreiding van de parking komt. De voorzitter sluit af met te melden dat de schatkist 
geprijsd kon worden met de vondsten van de broeders die daar voorheen leefden. 

Mondelinge vraag van  Raadslid Maxy

4. Vraag ivm ‘corona’ maatregelen.

Ter voorbereiding van de aangekondigde fractieleidersvergadering op 16 april 2020 bundelde onze 
fractie heel wat prangende vragen aangaande de ‘corona’ maatregelen en gevolgen voor het 
maatschappelijk leven in Menen, Lauwe & Rekkem. Al snel kregen we bericht dat deze vragen bij 
voorkeur schriftelijk dienden gesteld te worden en deze fractieleidersvergadering bedoeld was om 
de digitale GR van mei voor te bereiden. Zo gezegd, zo gedaan. De woensdag nadien ontvingen we 
zoals beloofd een schriftelijke repliek. De uitleg die we bij bepaalde vragen ontvingen was voor ons 
voldoende, bij andere dan weer niet echt of ontstaan spontaan bijkomende vragen, vandaar 
herneem ik er graag enkele. Op de vraag of er kan nagedacht worden over eventuele 
ondersteuningsmaatregelen voor onze zwakste inwoners en gezinnen, wordt opnieuw verwezen 
naar ons OCMW & naar de genomen bovenlokale maatregelen (denk technische werkloosheid – 
energieforfait). Ons eerder ingediende agendapunt om de jaarlijkse gemeentebelastingen voor 
alleenstaanden en ouders met kinderen ten laste te verminderen blijft blijkbaar in de onderste lade 
steken. Jammer! Recent vernamen we dat OCMW Gent aan de alarmbel trekt, gezien het enorme 
aantal leefloon/steunaanvragen sinds de uitbraak van corona. Vandaar mijn vraag, hoe zijn deze 
cijfers voor Menen? Eveneens was ik benieuwd naar de organisatie van de wekelijkse 
voedselpakketten via sociale kruidenier Toemaatje. Sinds de corona maatregelen werd de 
wekelijkse bedeling teruggeschroefd naar tweewekelijks. Doch treft dit opnieuw onze allerzwakste 
inwoners en hoop ik toch dat deze regeling heel snel opnieuw wekelijks kan georganiseerd 
worden, met oog voor eenieders gezondheid uiteraard. Hoever staat de heropstart van 
wekelijkse bedelingen? Zijn hier stijgingen in gebruikersaantal te bemerken sinds de corona-
maatregelen? Om nog beter ‘zorg te dragen voor elkaar’ werd beslist de Leiedraad van 
maart/april te vervangen door een bedeling van affiches. Een groene affiche aan het raam toont 
aan dat die bewoner zich vrijwillig wil engageren om een buur met hulpvraag en dus rode affiche 
bij te staan. Ik vroeg me af hoeveel vrijwilligers zich registreerden via de website en het affiche 
project? Alsook hoeveel effectieve matchen ‘vrijwilliger – hulpvrager’ konden gebeuren? Ook 
het onderwijsleven dient zich helemaal te heroriënteren en leerstof tot bij de leerlingen thuis te 
brengen. Iedere school & leerkracht probeerde zo creatief mogelijk om te springen met de corona 



beperkingen, maar toch blijft een computer met goed werkend internet in iedere huiskamer een 
must. Geen vanzelfsprekendheid voor de meeste kwetsbare gezinnen in ons midden. De 
meerderheid kondigde aan dat zij voor €5000 tweedehandscomputers/-laptops zouden aankopen 
om te verdelen onder deze doelgroep. Graag had ik vernomen hoeveel stuks hiermee konden 
aangekocht worden? In november 2019, ongeveer een halfjaar geleden, werd aangekondigd dat 
een fikse IT investering gebeurde binnen de stadsorganisatie en zo waar 185 oude computers 
vervangen werden door gloednieuwe exemplaren. In de daaropvolgende GR werd gesteld dat de 
oude exemplaren zouden opgeruimd en klaargezet worden voor hergebruik door gezinnen gekend 
bij/via het OCMW. Gezien er €5000 extra besteed werd om tweedehandscomputers aan te 
kopen, begrijp ik dat de eigen 185 oude computers nog niet klaar zijn voor hergebruik/verdeling 
? Vanaf wanneer kan dit wel gebeuren ? Hoeveel van deze 185 verouderde computers werden 
wel ingeschakeld voor pc-loze leerlingen in deze corona tijden?Uit stedelijke berichtgeving 
vernam ik dat de jaarlijkse belastingaangiftes georganiseerd door FOD Financiën met logistieke 
ondersteuning van de stad, dit jaar enkel telefonisch zou doorgaan. Heeft de stad zicht op het 
profiel van de gemiddelde bewoner die hier gebruik van maakt? Zoja, zou mijn vermoeden 
kunnen kloppen dat hier vooral/veel ouderen gebruik van maken? Kunnen deze momenten echt 
niet veilig georganiseerd worden om persoonlijke aangiftes toch mogelijk te maken ? Ik denk 
aan een grote stedelijke accommodatie, waar voldoende ‘social distancing’ kan gegarandeerd 
worden. 

Schepen Declercq antwoordt dat het aantal hulpvragen meevalt. Er is geen grote stijging. In april 
2020 waren er 190 begunstigden RMI en in maart 2020 197. Wel is er een impact op de 
begunstigden in activering/TWE (56 % tijdelijk werkloos). Mensen worden vooral telefonisch en 
digitaal of aan het onthaal geholpen en persoonlijk fysieke contacten met de maatschappelijk 
werker wordt beperkt. Voor het Toemaatje is er ook geen stijging van vragen te noteren. Normaal 
gebeurt de bedeling met mensen uit de arbeidszorg, maar nu gebeurt dit met medewerkers van 
het OCMW. Tweewekelijks worden zo’n 100 gezinnen bediend (vroeger was dit zelfs iets meer). 
We zullen in mei verder tweewekelijks uitdelen, de voedselpakketten zijn dubbel zo groot, dus 
mensen krijgen niet minder, alleen worden de contacten zo wel beperkt en dus de veiligheid van 
de cliënten en het  personeel vergroot. Bij het OCMW zijn ook noodpakketten beschikbaar 
tussendoor. Tegen eind mei wordt de opstart van arbeidszorg besproken en wordt bekeken of het 
terug haalbaar is om op een veilige manier wekelijks te bedelen. Schepen Vandenbulcke 
antwoordt dat inzake de vrijwilligers er 288 personen werden geregistreerd op de lijst als 
mogelijke hulpbieder (update 06/04), er 33 personen hulp hebben geboden, er 37 personen 
zorgvrager waren en er 78 opdrachten werden uitgevoerd (tot 04/05/2020). Er werden een kleine 
2000 telefoongesprekken geregistreerd. 1269 personen werden tot op heden opgebeld telkens 
met de vraag in verband met hun welbevinden, of er hulp nodig was, of er mantelzorg was. Ook 
werd de vraag gesteld of zij wensten dat wij hen periodiek terug opbellen. We merkten veel 
solidariteit en bij velen was er hulp aanwezig. Mensen vragen ook naar een luisterend oor en 
bellen we regelmatig op. Vanaf 04/05/2020 zullen er drempelbezoeken gedaan worden door de 
dienst thuis en ouderenzorg aan personen die eenzaam zijn en/of waar er een zorgvraag is die 
niet via telefoon en/of vrijwilligers kan geregeld worden (deur aan deur). Via de werking van 
zorgzame buurten zijn vele van deze personen gekend in de dienst. In heel kritische situaties zal er 
individueel overleg zijn in de dienst thuis en ouderenzorg om na te gaan of een huisbezoek 
aangewezen is (de nodige beschermingsmiddelen zijn aanwezig). Zitdagen op afspraak in LDC 
Allegro blijven mogelijk. Verder is er een stijging van de warme maaltijden te noteren van 1862 
(jan. 2020) naar 2754 (april 2020) ofwel een stijging met 892 maaltijden of 47,9% en voor de 
koelverse maaltijden van 722 (jan. 2020) naar 1141 (april 2020) ofwel een stijging met 419 
maaltijden of 59,41%. Schepen Declercq vervolgt dat na de levering in november 2019 alle 185 
toestellen eerst en vooral voorzien werden van de basisconfiguratie nodig om de toestellen in het 
netwerk van de Stad te gebruiken. Na de eindejaarsperiode is de dienst ICT kunnen beginnen met 
de roll-out, rekening houdend met de dagelijkse dienstverlening die ook diende gegarandeerd te 
worden. De coronacrisis sloeg toe midden in het roll-out project van de 185 toestellen. Op het 
moment van de crisis waren er al 90 toestellen vervangen. Wat we merken is dat er vooral vraag 
is naar laptops. Dit om de éénvoudige reden dat met een laptop veel makkelijker verbinding kan 
worden gemaakt. Van de oude toestellen die nu vervangen worden zijn er 175 vaste pc’s en 
slechts een 10 tal laptops. We hebben dus een beperkt aanbod in de mobiele toestellen. Bij het 



ingaan van de lockdown heeft dienst ICT alles in het werk gesteld om de eigen personeelsleden 
zoveel mogelijk van thuis uit te kunnen laten werken. Dit hebben we kunnen doen doordat we 
nieuwe laptops ter beschikking konden stellen aan de mensen aanmerking kwamen voor 
thuiswerk. De dienst ICT heeft 5 laptops en 3 vaste pc’s ter beschikking gesteld. De afschaffing van 
de zitdagen is een beslissing van FOD Financiën. De inwoners kunnen pas opbellen naar FOD 
Financiën als de ‘bruine’ enveloppe toekomt met daarop een telefoonnummer en dit is vanaf 
05/05/2020. Raadslid Maxy vindt dit een duidelijk antwoord. De cijfers geven aan dat er geen 
exponentiële stijging is zoals in Gent. Voor het Toemaatje is het te begrijpen dat er grotere porties 
worden meegegeven. Ze stelt vast dat hier nu de federale richtlijnen gevolgd werden en andere 
dossiers dan weer niet. Het is ook logisch dat het aantal warme maaltijden gestegen is en dat 
mensen worden opgebeld. De affiches rond de vrijwilligers kunnen hierin ook een rol spelen. 
Beroepshalve weet ze dat telefoontjes belangrijk zijn en dat er ook nog huisbezoeken zullen 
worden georganiseerd. Ze dringt ook aan op een verdere samenwerking met 
Samenlevingsopbouw in de Barakken en voor de ouderen is dit heel belangrijk.     

Mondelinge vragen van  Raadslid Mingels

Vraag 5 De stad gaat in beroep tegen veroordeling door de arbeidsrechtbank

Deze mondelinge vraag wordt doorverwezen naar een besloten fysieke zitting van de 
gemeenteraad.

Vraag 6 De werking van de commissie mobiliteit of wat ervoor doorgaat

In het Openbaar Vervoersplan 2020 dat tijdens het CBS van 18/03 is besproken wordt melding 
gemaakt van de schrapping van minstens 5 reguliere busdiensten, waaronder de buslijn 55 die 
aanzien wordt als de stadsbus. Onze fractie deelt de mening van het CBS ter zake waarin ze stelt 
dat die schrappingen de basismobiliteit van de Menenaars in het gedrang brengen. De kwestie 
zou, volgens datzelfde CBS-besluit, in de loop van de maand april 2020 voorgelegd worden aan 
alle gemeenteraadsleden.Er is sinds december 2019 geen gemeenteraadscommissie bijeen 
geroepen.  Er is in april 2020 ook geen overleg over die kwestie georganiseerd met de leden van de 
gemeenteraad. Op 28 april ontvingen de leden van de gemeenteraadscommissie wel een 
uitnodiging voor een kennismakingsvergadering inzake mobiliteit op maandag 4 mei via 
Teams.  Die online vergadering zou ook worden bijgewoond door  - ik citeer - “geïnteresseerde 
leden van de superadviesraad”. Wie dat zijn werd niet meegegeven in de uitnodiging. Ik heb – dat 
weet u allicht intussen - bedankt voor deze manier van werken omdat onze fractie niet gelooft dat 
deze vergadering enig nut heeft. We wensen ook niet mee te werken aan de desavouering van de 
gemeenteraad en haar afgeleiden. We wensen evenmin mee te werken aan een initiatief dat 
inspraak suggereert in plaats van werkelijk bewerkstelligt.Ik wil tijdens deze gemeenteraad 
herhalen wat ik tijdens het fractieleidersoverleg van 16 mei heb gezegd. Ik zal niet verdragen dat 
deze gezondheidscrisis, waarmee we sinds 13 maart allemaal worden geconfronteerd, gebruikt 
wordt voor politieke spelletjes noch vanuit de meerderheid, noch vanuit de oppositie. Ik zal 
herhalen wat ik tijdens eenzelfde mondelinge vraag tijdens de gemeenteraad van 5 februari naar 
voren heb gebracht. Het is onze overtuiging als fractie dat deze stad en de toekomst van haar 
burgers gediend is met een correcte omgang tussen meerderheid en oppositie en daar hoort ook 
het respecteren van de bevoegdheden van bv de gemeenteraadscommissie verkeer of mobiliteit 
toe.Het feit dat in volle coronacrisis is beslist om in de maand april een overleg met alle 
gemeenteraadsleden te houden om over de effecten van het OV-plan 2020 van gedachten te 
wisselen is op zijn minst merkwaardig.  Maar dat in diezelfde maand april zelfs geen poging is 
ondernomen om de leden van de gemeenteraadscommissie mobiliteit bijeen te roepen is ronduit 
beschamend. Ik herhaal dan ook de vraag wat ik eerder in de gemeenteraad van woensdag 5 
februari naar voor heb geschoven. Is het mogelijk om een overzicht van vergaderdata mee te 
geven zodat de leden van de commissie mobiliteit ten minste op vlak van vergaderdata weten 
waar ze aan toe zijn?

Schepen Roose antwoordt dat de klankbordgroep van 4 mei 2020 verduidelijkt dient te worden. 
Deze kan geenszins beschouwd worden als een gemeenteraadscommissie Verkeer & 
Mobiliteit.De doelstelling op deze bijeenkomst was om een zogenaamde Klankbordgroep op te 
starten. Deze, beperktere, groep zou vanuit de stad de opmaak van het lokale mobiliteitsplan mee 
begeleiden. In dat eerste overleg wordt het participatietraject pas echt opgestart. Dit was reeds 



beloofd in december 2019 en de aanwezigen op de superadviesraad van februari 2020 werden 
mee uitgenodigd. Het is correct te stellen dat de gemeenteraadscommissie in de opmaak en 
goedkeuring van het plan een niet te onderschatten rol heeft. De gemeenteraad dient het plan 
namelijk goed te keuren. Daarom werd ook vanavond geen dossier op de gemeenteraad ter 
goedkeuring voorgelegd. Normaal gezien ging op 17 maart een gemeenteraadscommissie 
plaatsvinden. Daarin was een korte voorstelling van het studiebureau voorzien, met het daarbij 
horende traject, Dat op vandaag het voorstel voor het nieuwe net van het openbaar vervoer nog 
niet behandeld werd in een overlegmoment van de gemeenteraadscommissie heeft dan weer 
voornamelijk te maken dat er specifiek is voor gekozen te wachten op een zo concreet mogelijk 
voorstel. Op die manier kunnen mogelijke onduidelijkheden, misverstanden en inhoudelijke 
tekortkomingen zo goed als mogelijk worden weggewerkt. De dienst openbare werken, verkeer & 
mobiliteit werkte gedurende lange tijd aan verschillende elementen van dit plan. Pas recentelijk 
werden de verschillende onderdelen echt concreet duidelijk en konden de verschillende 
puzzelstukken enigszins worden samen gelegd. Naar de raadsleden toe werd door Leiedal vorige 
week een infomoment georganiseerd om dit plan verder te duiden. In het besluit van het 
schepencollege waarvan sprake, werd naar dit infomoment verwezen. Ter info dient te worden 
meegedeeld dat voorlopige goedkeuring van dit plan zou gebeuren op 29 mei, de volgende zitting 
van de vervoerregioraad. Er blijft, ook nadien evenwel tijd voor consultatie in de gemeenteraden. 
Uiteindelijk zou dan in de vervoerregioraad van 17 juli het finale concept van het plan openbaar 
vervoer 2020 worden goedgekeurd. Een gelijkaardige mondelinge vraag werd reeds gesteld voor 
de gemeenteraad van 4 maart 2020. Schepen Roose staat open om de werking van de 
gemeenteraadscommissie verkeer op de gemeenteraad af te stemmen. Het is van belang dat de 
gemeenteraadscommissie eerst het regionaal vervoersplan kan bespreken vooraleer dit op de 
gemeenteraad komt. Dit kan ook op een digitale manier gebeuren. Hij stelt voor om de maandag, 
2 weken voorafgaand aan de gemeenteraadszitting, te reserveren om mogelijks een 
gemeenteraadscommissie verkeer te voorzien. Voorafgaand aan de gemeenteraad van 3 juni 
2020 zou deze gemeenteraadscommissie dus kunnen plaatsvinden op maandag 18 mei 
2020.  Raadslid Mingels repliceert dat hij blij is dat zijn bezorgdheden worden gedeeld. De 
gemeenteraadscommissie verkeer moet niet een naam op zich zijn, maar moet een werking 
ontwikkelen. Heel veel zaken hadden reeds naar die commissie verwezen kunnen worden en het 
is een voordeel dat er regelmatig een gemeenteraadscommissie wordt gehouden. Hij verneemt 
dat er nu gemeenteraadscommissie zou zijn op 18 mei 2020 en mocht hij deze mondelinge vraag 
niet gesteld hebben, wanneer zou hij dan op de hoogte gebracht zijn van deze datum? Hij stelt 
vast dat hij altijd een vraag moet stellen om iets te verkrijgen. De werking van de gemeenteraad 
wordt het best in een kleine gemeenteraadscommissie voorbereidt. Men heeft geen extra grote 
zaal nodig om bijeen te komen. Hij verwijst naar de vergadering van de raad van bestuur van het 
AGB waarbij een deel van de raad digitaal vergaderde en een ander deel aanwezig was in de 
gemeenteraadszaal. Schepen Roose kan eens in de leer gaan bij schepen Vandenbulcke. Hij hoopt 
dat hij niet steeds een mondelinge vraag moet stellen vooraleer er een gemeenteraadscommissie 
kan bijeenkomen. Hij vindt het beneden alle peil dat er niet werd bijeen gekomen. Zelfs met 
corona neemt hij de schepen kwalijk dat men niet bijeen gekomen is. Hij vindt dat men alle 
gemeenteraadsleden moet respecteren om hun inbreng die ze kunnen doen. Schepen Roose 
meldt dat voor de organisatie van de gemeenteraden en de gemeenteraadscommissie de 
richtlijnen van de hogere overheid gevolgd dienden te worden. Het was ook niet evident om een 
lokaal te vinden om fysiek te vergaderen. Daarom stelt hij voor dat er steeds gepland wordt om 
een gemeenteraadscommissie in te plannen de maandag twee weken voor de gemeenteraad en 
dit in functie van agendapunten die op de gemeenteraad zullen voorkomen.        

Vraag 7 : 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog

Op 8 mei zouden diverse initiatieven worden ontplooid ter herdenking van “75 jaar einde van de 
Tweede Wereldoorlog”. Die zijn intussen allemaal als gevolg van de covid19-maatregelen – net als 
alle andere manifestaties – geannuleerd. In het besluit van het CBS van 1 april lees ik dat er een 
wake wordt voorzien op de vooravond van 11 november 2020. In andere steden en gemeenten 
worden op 8 mei – gezien de geldende maatregelen – wat ik durf noemen symbolische daden 
gesteld. Dat gebeurt namens de bevolking door de burgemeester.  Ik mocht over die mogelijkheid 
niks lezen in het besluit van 1 april. Ik wou graag weten of dit ook hier in onze stad zal gebeuren en 
welke vorm die symbolische acties eventueel zullen aannemen?



Schepen Ponnet antwoordt dat op 8 mei 2020 om 15.00 uur een korte bloemenkransneerlegging 
door de burgemeester voorzien is met een persbericht met foto die nadien wordt uitgestuurd 
door de dienst communicatie. Ook de herdenking aan het Provinciaal Mausoleum op 8 juni 2020 
is geannuleerd. Het is gepast dat de stad klaar zal staan met een vertegenwoordiger om dit toch 
te herdenken. Op 20 juni 2020 zullen de parachutisten ook geen optocht houden, enkel een 
bloemenhulde. Ook wordt in november 2020 een tentoonstelling omtrent A. Franken voorzien in 
de Sint-Franciscuskerk naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding. Raadslid Mingels wenst het 
schepencollege te bedanken om de herdenking van 75 jaar einde  van de Tweede Wereldoorlog 
onder de publieke aandacht te brengen. Hij is ook blij met de gedane inspanningen om een 
Mausoleum aan te pakken en dit in vergelijking met de toestand van de vorige jaren. Hij stelt voor 
dat er ook nog overlegd zou worden om het Mausoleum beter te ontsluiten, met bijvoorbeeld 
een ontsluiting via de website. Hier werd reeds hard gewerkt en hij wil het schepencollege 
feliciteren.      

Vraag 8 : Minder werk voor kabinetsmedewerkers?

Deze mondelinge vraag wordt doorverwezen naar een besloten fysieke zitting van de 
gemeenteraad.

Vraag 9 : Meimaand bijenmaand?

Mei is de maand van de bij. Dat vertel ik hier al jaren. Het belang van bijen en andere bestuivers 
voor onze voedselproductie en de economie heb ik in het verleden al meermaals verduidelijkt. De 
boodschap is door deze coalitie blijkbaar opgepikt. Verleden jaar nog met een half projectje op de 
stedelijke begraafplaats en een bloemenveldje op de Schonekeer. Dat deze lokale invulling voor 
mij en mijn fractie beter kan en moet heb ik verleden jaar meteen duidelijk gemaakt. Dit jaar werd 
op 10 maart het initiatief genomen om een vergadering bijeen te roepen om tot een echt bijenplan 
te komen. Er waren heel wat mensen geïnteresseerd, variërend van imkers op zoek naar 
stadsgrond over mensen met doordachte ideeën op zoek naar een bestuur om ze vorm te geven. 
Kort voor het  afsluiten van de vergadering stelde ik de vraag naar een vervolgvergadering maar 
dat bleek niet echt de bedoeling. Er was blijkbaar voldoende info verzameld om tot een effectief 
bijenplan te kunnen komen. En toen kwam corona… en bleef het helemaal stil. Meimaand is 
bijenmaand maar een bijenplan is er op vandaag niet. Op zich is dat niet erg. Beter geen plan dan 
een slecht plan. Ik vind het anders wel niet netjes dat niemand van de aanwezigen – voor zover mij 
bekend - sindsdien zelfs ook maar een verslag van die ene bijeenkomst heeft mogen ontvangen. 
Mijn vraag is daarom of we nog iets mogen verwachten? En of dat nu de manier is waarop 
inspraak in deze coalitie uiteindelijk ingevuld wordt?

Schepen Roose verwijst naar het leerrijke bijen-overlegmoment dat gehouden werd op 10 maart 
2020. Hiervan werd een verslag opgemaakt en de dienst is hiermee aan de slag gegaan. Er werd 
een ontwerp van bijenplan opgemaakt, waarna er terugkoppeling zal zijn naar de werkgroep, 
waarbij hij zich engageert om de opmerkingen hierin te verwerken. Deze week wordt nog 
overlegd rond de sensibilisering. De week van de bij vindt plaats van 31 mei tot 7 juni 2020. 
Raadslid Mingels is blij dat er toch iets gebeurt met de inhoud van deze vergadering. Hij hoopt 
dat er nog ruimte is om het ontwerp bijenplan bij te werken en dat het niet zo is als met het 
agendapunt van de burgerbudgetten. De stad moet een lerende organisatie zijn die bereid is om 
te leren en daarom is het belangrijk om altijd op het terrein te kijken hoe het is. Op zondag is er 
nog gemaaid geweest op de site waar de bloemenweide van 500 m² zich situeert. Op deze ruimte 
komen anders heel wat bloemen tot hun recht. Eén hectare werd er gemaaid en dit valt niet 
onder het bermbesluit en terwijl alle bloemen in bloei stonden en dit vlakbij een projectje van 500 
m². Het bijenplan gaat over het verschaffen van voedsel aan insecten. Het voedsel werd hier 
gewoon weggemaaid en de stad moet dit op zijn minst onderzoeken. Schepen Roose heeft 
gehoord dat de stad Menen een lerende organisatie is. Er is niet alleen het bestaande bijenplan, 
maar er is ook het onthardingsbeleid en het graslandbeheer waardoor de stad bijdraagt tot deze 
doelstellingen. Hij stelt voor om aan het raadslid een draft over te maken waarop dan verder kan 
gewerkt worden om tot een ontwerp van bijenplan te komen.   

De Burgemeester geeft tot slot een stand van zaken inzake corona. Sinds 23 maart 2020 waren er 
11 overlijdens te betreuren van inwoners uit Menen. Als de overlijdens van de maanden maart en 
april worden vergeleken, dan kan er geen sprake zijn van oversterfte. In 2018 waren er 70 



overlijdens, in 2019 96 overlijdens en in 2020 waren er 71 overlijdens. Tot op heden waren er in 
het triagecentrum 775 bezoeken, wat een gemiddelde is van 16 per dag. De cijfers geven een 
dalende trend weer, waarbij er op zaterdag 23 april 2020 maar 8 bezoekers waren en op 1 mei 
2020 maar 3 bezoekers. Soms zijn ook de cijfers weer wat in een stijgende lijn wat op 5 mei 2020 
resulteerde in 21 bezoekers. Als het beleid de maatregelen versoepelt, dan kan men dit 10 dagen 
zien in de cijfers van het triagecentrum. Ook binnen AZ Delta Menen wordt de corona-afdeling 
afgebouwd. Binnen AZ Delta globaal zijn er nog 57 COVID-patiënten, waarvan er 9 op intensive 
care in Roeselare liggen en er 4 beademd worden. Ook in de woonzorgcentra van het OCMW 
waren er een aantal positieve besmettingen. Er waren 40 positief geteste residenten en op de 294 
personeelsleden waren er 24 medewerkers positief getest. Ondertussen evolueren deze cijfers in 
de gunstige zin. Tot slot geeft de burgemeester mee dat er in Menen 224 bevestigde COVID-
gevallen waren, waarvan 114 in de woonzorgcentra van Menen. Raadslid Vandamme concludeert 
dus uit de cijfers van de oversterfte dat er dit jaar een ondersterfte was. Zijn deze cijfers ook 
gelijkaardig als deze per leeftijdscategorie worden gezet. Hij vraagt zich af of die cijfers ook sterk 
of niet sterk van elkaar verschillen. De Burgemeester overloopt kort deze cijfers en de voorzitter 
stelt voor dat de burgemeester deze cijfers schriftelijk aan het raadslid bezorgt.                   

 

 

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad.
Mondelinge vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes
1. Vraag ivm de bedrijvigheid in onze stad.
- vraag ivm de stand van zaken op de site Bramier.
- vraag ivm de stand van zaken op site Tyber.
- vraag ivm de stand van zaken op Menen Oost
Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme.
2. Vraag ivm de organisatie van evenementen in tijden van corona.
3. Vraag ivm de verdere plannen en timing voor de omgeving van de Sint-Franciscuskerk.
Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy.
4. Vraag ivm ‘corona’ maatregelen.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
5. Vraag ivm de stad gaat in beroep tegen veroordeling door de arbeidsrechtbank.
6. Vraag ivm de werking van de commissie mobiliteit of wat ervoor doorgaat.
7. Vraag ivm de 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog.
8. Vraag ivm minder werk voor kabinetsmedewerkers.
9. Vraag ivm meimaand bijenmaand.

De mondelinge vragen nr. 5 en 8 ingediend door raadslid Philippe Mingels, worden doorverwezen 
naar een besloten fysieke zitting van de gemeenteraad.

BESLOTEN
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Enig artikel: dit punt wordt verdaagd.

Namens de gemeenteraad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter Gemeenteraad
(get) Tom Vlaeminck
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