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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, SteÍanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy
Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceán Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche,
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VrRorurscHULDtcD

Martine Fournier, Mattias Eeckhout, Raadsleden

OPENBAAR

1. GR/2020/141 I Besluit van de burqemeester: tiideliike politieverordeninq betreffende het fvsiek
verqaderen van de Gemeenteraad/OGMW-raad in CG De Steiqer op woensdaq 02.09.2020
weqens COVID-19. Bekrachtiqinq door de Gemeenteraad

Samenvattinq

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de
Gemeenteraad/OCMW-raad in in CC De Steiger op woensdag 02.09.2020 wegens COVID-19.
Bekrachtiging door de Gemeenteraad

Besluit: Goedgekeurd

2. GFU2020/135 I Besluiten burgemeester inzake bestuurliik politionele maatregelter vriiwarinq van
de openbare orde (Bestuurliike inbeslagname voeÉuig). Kennisname.

Samenvattinq

ln uitvoering van art, 30 Wet op het politieambt en de art. 133 tem 135 Nieuwe Gemeentewet, neemt de
burgemeester het besluit tot bestuurlijke inbeslagname/takelen en ter beschikking houden van een
voertuig, aangevuld met voonaraarden m.b.t. de vrijgave van de wagen en het opleggen van een
plaatsverbod.

Besluit: Ter kennis genomen

3. GR/2020/126 I Besluit burqemeester inzake bestuurliike politie m.b.t. mondmaskerplicht.
Bekrachtiqing .

Samenvattinq

ln uitvoering van de maatregelen beslist door de Nationale Veiligheidsraad dd. 23.07.2020 ter preventie
van de verdere verspreiding van het COV|Dl9- virus, nadien vastgelegd in het Min. Besluit van 24 juli
2020, bepaalde de burgemeester de plaatsen in Menen waar een mondmaskerplicht in de winkelstraten
of drukke plaatsen geldt, Specifiek voor de handelsas in het winkelgebied 'De Barakken' te Menen ,

zijnde de Rijselstraat vanaf de Leiebrug tot het Delorsplein, werdt de mondmaskerplicht ingevoerd, als
maatregel van bestuurlijke politie. Ook voor de containerparken geldt de mondmaskerplicht. Het besluit
werd genomen in het kader van de openbare gezondheid.



Besluit: Goedgekeurd

4. GRU2020/136 I Goedkeurinq van tiideliike afwiikinqen van de Alqemene Politieverordeninq (APV)

en van het Stedeliik Terrasreqlement (biilaqe 2 APV) in het kader van de federale maatregelen
om de verspreidinq van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Samenvattinq

ln het kader van het relance-plan horeca en de maatregelen van de federale overheid om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om -
in afuijking van het sluitingsuur voor terrassen zoals bepaald in de algemene politieverordening en het
stedelijke terrasreglement, om het sluitingsuur voor de terrassen te laten samenvallen met het federaal
opgelegde sluitingsuur van de horeca, in functie van eenduidigheid t.a.v. de horecauitbaters, en uniform
binnen de politiezone Grensleie.

Het einde van deze tijdelijke afwijking van sluitingsuur voor terrassen valt onherroepelijk samen met het
einde van de federale Covid-19 maatregelen.

Besluit: Goedgekeurd

5. GRU2020/138 I Patrimonium. Beslissinq tot beëindiging van opstalrecht en stopzettinq
leasinqovereenkomst m.b.t. de brandweerkazerne Menen. Goedkeuriniq ontwerpakte.
Principeakkoord tot aankoop door de stad t.a.v. het AGB Woonbedriif Menen van het qebouw
brandweerkazerne Menen.

Besluit: Verdaagd

6. GRl2O2Ol 137 I Kazernerinosoroiect HVZ Fluvia Goedkeurino van de Kaderovereenkomst íen
biilaoen) in het kader van het Collectieve nostraiect en Kazernerinosoroiect in
samenwerkinq met Hulpverleningszone Fluvia. Principeakkoord tot vestiqinq van opstalrecht
t.v.v. HVZ Fluvia voor brandweerkazerne Menen.

Besluit: Verdaagd

7. GRU2020/140 I Ontwerp verbouwinq sporthal Vauban. Wiiziqinq overeenkomst ereloon bii
uitbreidinq ontwerp aansluitend interoperabelvernieuwinq patio belendend en cafetaria
belendend aan soorthal Vauban qebouw GC de Steioer. Vaststellino wiize van qunnen en
gunningsvoorwoorden.

Samenvattinq

Bij de opmaak van het ontwerp van verbouwing van sporthal Vauban blijkt het aangewezen dat
sommige belendende infrastructuren, meer bepaald de cafetaria en aansluitend en tussenliggende
patio, beter in het vernieuwingsproces kunnen worden meegenomen. ln het kader van het gebruik van
de sporthal zijn recreatieve en sociale ontvangst en opvang van het aanwezige publiek bij momenten
van pauze hetzij na afloop van manifestatie bijveel manifestaties een gewaardeerd sluitstuk en is het
voorhanden zijn van daartoe ingerichte infrastructuur onmisbaar. De huidige invulling van deze
infrastructuuronderdelen vraagt om vernieuwing wegens slijtageproblemen alsook evoluties van
esthetische inrichting en omkadering en de verbouwing van de sporthal zelf kan hierbij de juiste aanzel
zijn. Wegens de samenhang infrastructureelvan de betrokken ruimtes en hun gebruiksintegratie
onderling alsook omwille van een vlotte continuering van aan gang gebrachte verbouwingsprocessen
en daarmee gepaard gaande winst naar efficiëntie van aanpak zowel als financieel, wordt voorgesteld
het voor deze onderdelen evenzeer nodige ontwerp aan de voor de verbouwing van de sporthal eerder
aangestelde architect titularis toe te vertrouwen wat kan bij wijziging van de bestaande
ereloonovereenkomst onder de toepassing van artikel 3B/1 KB Uitvoering 14 januari 2013 iuncto 22 juni
2017.

Besluit: Goedgekeurd



8. GR/2020/í22 I Patrimonium. Kosteloze overdracht van qronden qeleqen bii Klimopwindestraat
voor opname in openbaar domein van wegenis. infrastructuur en qroenzones na realisatie
verkavelinq (VK Moorselestraat) . Goedkeurinq ontwerpakte.

Samenvattinq

ln uitvoering van de verkavelingsvergunning (VK Klimopwindestraat) verzoekt de verkavelaar om de

wegenis, infrastructuur en openbaar groen over te dragen aan stad Menen, voor opname in het
openbaar domein als openbare wegenis. De ontwerpakte tot kosteloze overdracht wordt doorveruezen
naar de gemeenteraad ter goedkeuring, teneinde de akte te kunnen verlijden.

Besluit: Goedgekeurd

9. GR/2020/148 I lnvoeren tractorsluis Kardinaal Cardiinlaan. Aanvullend verkeersreqlement inzake
de Kardinaal Cardiinlaan.

Samenvattinq

Aanvullend verkeersreglement inzake de Kardinaal Cardijnlaan, Dit naar aanleiding van de inrichting
van een tractorsluis.

Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2020/í47 I lnvoeren tractorsluis Komerenstraat te Geluwe. Aanvullend verkeersreqlement
inzake de Geluwestraat.

Samenvattinq

Aanvullend verkeersreglement inzake de Geluwestraat. Dit naar aanleiding van de inrichting van een
tractorsluis in samenwerking met stad Wervik.

Besluit: Goedgekeurd

11. GRl2020 I 1 49 I Aanvul lend verkeersreqleme inzake de Wezelstraat te Menen. Wiizioino
parkeerreqlementerinq.

Samenvattinq

Om het groeiende parkeerprobleem ter hoogte van de toegangspoort van het Rode Kruis, Voskenstraat
92, op te lossen werd voorgesteld om enkel parkeren toe te laten voor motorfietsen, personenauto's,
auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

Besluit: Goedgekeurd

'12. GR/2020/í32 I Patrimonium. Beslissino tot van oroncl oeleoen Leiemeerschen Ísite
Barakkenoark) te Menen voor infrastructuur van De Vlaamse Waterweo- Goedkeurino ontwern
verkoopakte.

Samenvattinq

ln functie van de realisatie van de fietsers- en voetgangersbrug bij het Barakkenpark te Menen, dient
een stuk grond van dit Barakkenpark te worden verkocht aan De Vlaamse Waterweg, met het oog op
opname in het openbaar domein van DVW. De ontwerpakte tot verkoop werd opgemaakt door de
Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties en wordt op voorstel van het schepencollege voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd



13. GRÍ2020/í5í lVaststellinq iaarrekeninq 20í9 O.C.M.W. Menen.

Samenvattinq

Vaststellen jaarrekening 2019 OCMW Menen.

Besluit: Goedgekeurd

14. GR/2020/144 I Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speel- en beweegtoestellen
en valdempende ondergronden op diverse plaatsen binnen qrondgebied Menen voor een
periode van 4 iaar. Goedkeuren wiize van qunnen en gunninqsvoorwaarden.

Samenvattinq

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speel- en beweegtoestellen en valdempende
ondergronden op diverse plaatsen binnen grondgebied Menen voor een periode van 4 jaar.
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoonvaarden.

Besluit: Goedgekeurd

15. GR/2020/í52 lGoedkeurinq statuten en huishoudeliik reqlement kwaliteitskamer bouwkundiq
erfqoed.

Samenvattinq

ln zitting van22 mei 2019 keurde het college de oprichting van een kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed
in Menen goed. De kwaliteitskamer is een adviesorgaan die de stad bijstaat en advies verleent bij
specifieke omgevingsvergunningsaanvragen voor panden met erfgoedwaarde. Daarnaast kan de
kwaliteitskamer de stad ook ondersteunen bij het formuleren van een concrete visie over erfgoed en de
vertaling ervan naar een integraal erfgoedbeleid.

Voor de formele oprichting en opstart van de kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed dienen statuten en een
huishoudelijk reglement te worden goedgekeurd. Daarnaast wordt ook een formele oproep voor externe
experten gelanceerd.

Besluit: Amendement "de data in de timing worden met 2 weken verlengd" is goedgekeurd. Agendapunt
wordt goedgekeurd

16. GR/2020/159 I GBS Barthel (Rekkem): schoolreqlement 2020-2021 - qoedkeurinq.

Samenvattinq

Gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem):schoolreglement2020-2021 - goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

17. GR/2020/160 I GBS de Wonderwiizer (Lauwe): schoolreqlement 2020-202í - qoedkeurinq.

Samenvattinq

Gemeentelijke basisschoolde Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement2020-2021 - goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

18. GR/2020/145 I Protestantse Kerk Menen: iaarrekeninq 2018.

Samenvattinq

Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 201 8

Besluit: Goedgekeurd



19. GR/2020/156 I Beslissinq omtrent de impact tiideliike werkloosheid op de aanvullende
pensioentoezegqinq en het verzekeringscontract.

Samenvatting

Beslissing omtrent de impact tijdelijke werkloosheid op de aanvullende pensioentoezegging en het
verzekeringscontract.

Besluit: Goedgekeurd

20. GRI202OI157l Wiiziqinqen rechtspositiereqelins personeel stad en OCMW Menen

Samenvattinq

Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen

Besluit: Goedgekeurd

21. GR/2020/158 | Wiiziqinqen aan biidraqevoet werkqever tweede pensioenpiiler inqevolqe
sectoraal akkoord dd. 08/04/2020

Samenvattinq

Wijzigingen aan bijdragevoet werkgever tweede pensioenpijler ingevolge sectoraal akkoord dd
0810412020

Besluit: Goedgekeurd

22. GR/2020/130 I Goedkeurinq verslaq voriqe zittinq dd.1 iull 2020

Samenvattinq

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de
gemeenteraad van 1 juli 2020 .

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van I juli 2020 goed te keuren

Besluit: Goedgekeurd

23. GR/2020/131 I Mondelinqe vraqen qemeenteraad.

Samenvattinq

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad
besproken.

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Eddy Vandendriessche, Lisa Maxy, Berenice
Bogaert, Ruben Soens, Frederik Vandamme, Karolien Poot, Philippe Mingels, Lianna Mkrtchyan.

Mondelinge vraag van raadslid Eddy Vandendriessche
1. Vraag ivm rellen aan de kust en andere gemeenten van jongeren.
Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy.
2.Yraag ivm openbare werken.
Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert
3. Vraag ivm werken voor veiliger schoolomgeving - Fabiolalaan. Menen.
Mondelinge vraag van raadslid Ruben Soens.
4.Vraag ivm circulatieplan die werd ingesteld in Lauwe
Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme.



5. Vraag ivm met een beperking naar de markt.
6. Vraag ivm ondersteuning voor de horeca.
Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.
T.Vraag ivm plan van aanpak burgerbudgetten.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
8. Vraag ivm parkeren en de toegankelijkheid van de Kleine Murisson.
9. Vraag ivm Serge Berten...hoe moet het verder?
10. Vraag ivm veiligheidsmaatregelen....kunnen ze ook veiliger?
Mondelinge vraag van raadslid Lianna Mkrtchyan.
11. Vraag ivm start scholen in code geel, hoe wordt omgegaan met een wijziging in code als er
besmettingen zijn?

Besluit: Ter kennis genomen

Algemeen Directeur
(dig, get) Eric Algoet

Namens de gemeenteraad

Voorzitter Gem
(dig. get) Tom Vl nck


