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Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad
Eddy Lust, Burgemeester
Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye,
Angelique Declercq, Schepenen
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, Oceàn Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche,
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur
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Martine Fournier, Mattias Eeckhout, Raadsleden
OPENBAAR

1.

GR/2020/í06 I Besluit van de burqemeester: tiideliike politieverordenino betreffende het fvsiek
in CC De Steioer oo woensdao O1 .07.2020
veroaderen van de Gemeenteraad/OGMW-ra
wegens COVID-19. Bekrachtiqinq door de Gemeenteraad
Samenvattinq
Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betretfende het fysiek vergaderen van de
Gemeenteraad/OCMW-raad in in CC De Steiger op woensdag 01.07.2020 wegens COVID-19.
Bekrachtiging door de Gemeenteraad
Besluit: Goedgekeurd

2.

GR/2020/119 I AGB Menen - rekeninq 2018 - qoedkeurinq
Samenvattinq
Er wordt gevraagd aan de Gemeenteraad van de stad Menen van
AGB goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders

1

juli om de rekening 2018 van het

.

Besluit: Goedgekeurd

3.

GR/2020/í18 I Meeriarenplan AGB 2020-2025 : soedkeurinq
Samenvattinq
Het AGB maakte in nauwe overleg een budget 2020-2025 op met de stad waarin de wensen en
uitdagingen van beiden zijn in venruerkt. Dit document werd reeds goedgekeurd in de Raad van Bestuur
van 5 mei en dient nog te worden goedgekeurd in de Gemeenteraad.
Besluit: Goedgekeurd

4.

GRÍ2020/105 I Wiiziqinq qemeenteliike verbeterinqspremie voor paÉiculiere huurwoninqen.

Goedkeurinq.
Samenvatting
Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.
Besluit: De geamendeerde tekst wordt goedgekeurd

5.

GR/2020/103 I Reqlement verplicht conformiteitsattest voor huurwoninqen. Goedkeurinq.
Samenvattinq
Goedkeuring reglement verpl icht conformiteitsattest voor

h

uurwoningen

Besluit: Goedgekeurd

6.

GRÍ2020/098 I Belastinq op het niet beschikken van een verplicht conformiteitsattest. lnvoerinq
reqlement.
Samenvattinq
Belasting op het niet beschikken van een verplicht conformiteitsattest. Vaststelling invoering
Besluit: Goedgekeurd

7.

í2 I lsoleren zolders GBS 'De Wonderwiizer'. Vaststellen wiize van qunnen en de
qunningsvoorwaarden.
GR/2020/í

Samenvattinq
De daken van zolder 3 en 4 GBS'De Wonderwijzer' Lauwe zullen van isolatie worden voorzien. Voor
deze opdracht werd er een subsidie toegekend door het Vlaams Energieagentschap. De te volgende
procedure bij deze overheidsopdracht is onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Besluit: Vastgesteld

8.

GRÍ2020/ll5lVernieuwen van het plat dak en herstellen van de dakgoten op de site Gaselwest.
Vaststellen wiize van qunnen en de gunninqsvoorwaarden.
Samenvattinq

Vernieuwen van het plat dak en herstellen van de dakgoten op de site Gaselwest.
De te volgende procedure bij deze overheidsopdracht is onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking,
Besluit: Vastgesteld

9.

GR/2020/í 16 I Adviesvraaq voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.
Samenvattinq

ln het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid wordt het aanbod openbaar vervoer grondig
hertekend. Deze oefening loopt reeds een tijdje en is, onder andere op basis van opmerkingen van stad
Menen, bijgestuurd. Stad Menen werkt voor de herwerking samen met 13 andere gemeenten binnen
Vervoerregio Kortrijk.
Het voorstel van hertekening werd voorlopig goedgekeurd in de zitting van de vervoerregioraad van 29
mei 2020.

Conform de bespreking binnen de vervoerregioraad van 2l februari 2020 werd aangeraden het voorstel
van hertekening ter advies voor te leggen aan de gemeenteraden van de respectievelijke steden en
gemeenten.
Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2020/1 í 0 I Reqlement inzake qebruik van taxistandplaatsen op de openbare weq (lndividueel
. Vaststellino
Bezoldiqd Personen
Samenvattinq

Vanaf 1 januari 2020 werden de twee bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten
verhuur voertuig met bestuurder vervangen door één generieke vergunning lndividueel Bezoldigd
Personenvervoer (lBP) , waarbij vier exploitatievormen mogelijk zijn (straattaxi, standplaatstaxi,
ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi). De gemeente stelt de modaliteiten vast om een
machtiging voor standplaatstaxi's op het grondgebied van Menen te verkrijgen, en legt de regels vast
inzake het gebruik van taxistandplaatsen. Dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij de Algemene
Politieverordening.
Besluit: Vastgesteld

11. GR/2020/111 I Overname qemeenteliike riolerinqswerken vuilvracht Pourqatoire en wiik
l'Echauffourée via Lokaal Pact.
Samenvattinq
Het Vlaams Gewest gaf op 1311212010 aan Aquafin de opdracht om een technisch plan uit te werken
voor het project "Aansluiting vuilvracht Pourgatoire en wijk I'Echauffourée". Dit project heeft als doel de
opname van lozingspunten in de Risquons Toutbeek en in zijloop van de Pourgatoirebeek, aansluiting
via Neerweg en Schelpenstraat op de riolering in Grote Weg.
Bij de uitwerking van het technisch plan is gebleken dat in de door Aquafin voorgestelde, maar nog niet
goedgekeurde, saneringswijze ook gemeentelijke dienstrioleringen noodzakelijk zijn.
Deze gemeentelijke dienstrioleringen voldoen aan de criteria voor ten laste neming door Aquafin via het
Lokaal Pact budqet categorie 3, op voorwaarde dat het beheer ervan meteen na realisatie wordt
opgenomen door de gemeentelijke sanerinqsplichtiqe en mits ondertekening van een Lokaal Pact
qebru i ksovereenkomst.
Besluit: Goedgekeurd

12. GR|2O20/1 04 I Vaststellino

ino 20í0 stad Menen

Samenvattinq
Vaststellen van de jaarrekening 2019
Besluit: Vastgesteld

13. GR/2020/117 I Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur: iaarrekeninqen 20í9. Advies
Samenvatting
Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: jaarrekeningen 201 9
Besluit: Goedgekeurd

14. GR/2020/101 I Kennisname rapportaqe debiteurenbeheer
Samenvattinq
Kennisname rapportage debiteurenbeheer
Besluit: Ter kennis genomen

15. GR/2020/í21 I Verdelinq Vlaams Noodfonds Sport-Cultuur-Jeuqd op korte termiin
Samenvattino
Verdeling Vlaams Noodfonds Sport-Jeugd-Cultuur
Besluit: Goedgekeurd

16. GR/2020/1141 onderwiis: qoedkeurins samenwerkinqsafspraken GBS BaÉhelen GBS de
Wonderwiizer met het CLB Mandel en Leie.
Samenvattino
onderwijs: goedkeuring samenwerkingsafspraken GBS Barthel en GBS de Wonderwijzer met het CLB
Mandel en Leie.
Besluit: Goedgekeurd

17. GR/2020/í20 I Kennisname - Rapportaqe Orqanisatiebeheersinq 2019
Samenvattinq
De Algemeen Directeur rapporteert over de genomen beheersmaatregelen in 20'19
Besluit: Ter kennis genomen

18. GR/2020/097 I Goedkeurinq verslaq voriqe zittinq dd. 3 iuni 2020
Samenvattinq
De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de
gemeenteraad van 3 juni 2020
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 3 juni 2020 goed te keuren
Besluit: Goedgekeurd

í9.

GR/2020/096 I Mondelinqe vraqen qemeenteraad.
Samenvattinq
Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Willy Ugille, Eddy Vandendriessche, Berenice
Bogaert, Dorianne De Wiest, Ruben Soens, Karolien Poot, Philippe Mingels, Lisa Maxy.
Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille.
1. Vraag ivm heraanleg voetpad Volkslaan.
Mondelinge vragen van raadslid Eddy Vandendriessche
2.Yraag ivm praktijktesten op de huurmarkt.
3. Vraag ivm vreemde nummerplaten.
4. Vraag ivm voorstel toekenning premie voor het verzorgend personeel in de rusthuizen en
zorgcentra. (vraag nr. 4 wordt behandeld in de OCMW-raad.)
5. Vraag ivm financiéle gevolgen van de coronacrisis op de financiën van de stad.
6. Vraag ivm grenscriminaliteit nav het terug openen van de grenzen.
Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert

7.Vraag ivm toepassng van de "European Disability Card" in Menen.
Mondelinge vragen van raadslid Dorianne De Wiest
B. Vraag ivm problemen bij het parkeren van vrachtwagens.
9. Vraag ivm coronamaatregelen winkels in de barakken.
Wordt samen behandeld met vraag nr. 17.
Mondelinge vragen van raadslid Ruben Soens.
10. Vraag ivm Rekkemnaren kunnen online bankieren in dorpshuis
11. Vraag ivm hoever staan de werken van het nieuwe CC te Lauwe
Mondelinge vragen van raadslid Karolien Poot.
12.Vraag ivm Vlaamse middelen voor armoedebestrijding in Menen. (vraag nr. 12 wordt behandeld in
de OCMW-raad.)
13. Vraag ivm Menen en laadpalen voor milieuvriendelijke wagens.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
14.Vraag ivm Menen en de maatschappelijke discussie over de konolisatie en de structurele
aanwezigheid van racisme in onze samenleving.
15. Vraag ivm Menen een droogteplan heeft?
Mondelinge vragen van raadslid Lisa Maxy.
16. Vraag ivm gebruik van de stedelijke accommodatie voor vergaderbijeenkomsten van onze
verenigingen.
17 . Vraag om meer sensibiliseringsaandacht (&handhaving) ivm naleving covid-'19 maatregelen.
Besluit: Ter kennis genomen

BESLOTEN

20. GR/2020/069 I Actualisatie ledenliist alqemene verqaderinq OAR.
21. GR/2020/068 I Mondelinqe vraqen qemeenteraad

Namens de gemeenteraad
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Directeur

get) Eric Algoet

Voorzitter Gemeenteraad
(dig. get) Tom Vlaeminck

