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zitting van woensdag 7 oktober 2020 om 19:00 u.

AeNwezte

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VeROTTSCHULDIGD

I

OPENBAAR

1. GR/2020/177 | Besluit van de burqemeester: tiideliike politieverordeninq betreffende het fvsiek
verqaderen van de Gemeenteraad/OcMW-raad in GG De Steiqer op woensdag 07 oktober 2020
weqens COVID-19.

Samenvattinq

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de
Gemeenteraad/OCMW-raad in openbare zitting in CC De Steiger op woensdag 07.10.2020 wegens
covrD-19.

Besluit: Goedgekeurd

2. GRÍ2020/173 I Aanstellen ontwerper voor de uitbreidinq muziekacademie te Menen - Vaststellinq
van de lastvoorwaarden en qunninqswiize - 2020/958

Samenvattinq

Om tegemoet te komen aan het groeiend aantal leerlingen en de nood aan bijkomende klaslokalen
wordt een architect aangesteld voor het realiseren van een uitbreiding aan het bestaand gebouw waarin
de academie voor Muziek en Woord is ondergebracht - Yvonne Serruysstraat 48. Een bestek met
contractuele voorwaarden werd opgesteld , de dienstverlening wordt geraamd op 50.000 eur- incl
btw. De gemeenteraad dient de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden vast te stellen,

Besluit: Goedgekeurd

3. GR/2020/174 | Raamovereenkomst voor de uitvoerinq van conditiemetingen volqens NEN2767
en asbestinventaris - Vaststellinq van de lastvoorwaarden en gunninqswiize - 2020/940

Samenvattinq

Met het oog op een aanzet tot een beter technisch beheer van het gebouwenbestand is een goede
kennis van de diverse technische condities van elk gebouw essentieel. Een raamcontract wordt
opgesteld voor de opmaak van een conditiemeting op afroep en per gebouw volgens
noodzaak. Daaraan gekoppeld wordt indien nodig een asbestinventaris opgemaakt.

Een prijsvraag met uitgewerkt bestek wordt opgestart. Er wordt voorgesteld de procedure te voeren via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.



Besluit: Goedgekeurd

4. GR/2020/172 I Beslissinq om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als
opdrachtencentrale voor afname van 'Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten ten
behoeve van de Vlaamse overheid. lokale en provinciale besturen'

Samenvattinq

Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van
'Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en
provinciale besturen'

Besluit: Goedgekeurd

5. GR/2020/165 I Overheidsopdracht: Aankoop. installatie en onderhoud van een telefooncentrale.
Goedkeuren wiize van qunnen en gunninqsvoorwaarden.

Samenvatting

Overheidsopdracht: Aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale, Goedkeuren wijze van
gunnen en gunningsvoorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd

6. GR/2020/í80 | Kennisneminq beslissinq Gaselwest en overiqe te verrichten formaliteiten met
betrekkinq tot de inbrenq in natura naar aanleidinq van de toetredinq voor de activiteit openbare
verlichtinq. Goedkeurinq van het ontwerp van notariële akte houdende formaliserinq van
inbrenq in natura.

Samenvattinq

ln zitting van 5 juni 2019 keurde de gemeenteraad de inbreng goed van de openbare
verlichtingsinstallaties bovengronds in de Assets van de distributienetbeheerder Fluvius en de
gemengde intercommunale Gaselwest met als tegenprestatie aan de stad waardering in cashwaarde
(25%) en in aandeelwaarde (75%\.

Deze waardering dient in authentieke akte verleden te worden. Ontwerp van notariële akte wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd

7. GR/2020/í 82 I Goedkeurinq van de samenwerkinqsovereenkomst met Velt voor het toetreden tot
Voedselriik

Samenvatting

Voedselrijk is een regionaal voedselplan dat loopt van 2018 toÍ2021. Het project rolt zich uit over de
regio Zuid-West-Vlaanderen en stelt zich tot doel alle lokale voedselinitiatieven te inventariseren op een
voedselkaart. Sleutelwoorden hierbij zijn duurzaam, lokaal en samen. Nieuwe gemeenten kunnen
toetreden op januari 2021. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.

Besluit: Goedgekeurd

8. GRÍ2020/178 I RUP Haqewinde: voorlopioe vaststellinq. Goedkeurinq.

Samenvattinq

Voorlopige vaststelling RUP Hagewinde. Goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd



9. GR/2020/181 I Kennisname aanpak herbestemmino Sint-Franciscuskerk.

Samenvattinq

ln het meerjarenplan 2020-2025 'Samen Menen Maken' is de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk
als een specifieke actie opgenomen onder de noemer'Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een
culturele ontmoetingsplaats'. ln het kader van de herbestemming van het kerkgebouw werd een begeleid
haalbaarheidsonderzoek door het studiebureau Studio Open Kerken uitgevoerd. Op basis van dit
onderzoek werd besloten om het kerkgebouw te herbestemmen tot een socio-culturele
ontmoetingsplaats met podiumfunctie.

Het herbestemmingsdossier is klaar om te worden opgestart. Aan het college wordt een voorstel tot
aanpak voorgelegd en wordt er gevraagd om principieel akkoord te gaan met de administratieve opstart
van de effectieve herbestemming.

Besluit: ïer kennis genomen

10. GR/2020/169 I Aktename data qémeenteraad en OCMW-raad 2021.

Samenvattinq

Er werd een voorstel opgemaakt met de data van gemeenteraad en OCMW+aad 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

11. GR/2020/í751 Gaselwest - Buitenqewone Alqemene Verqaderinq dd. 15.12.2020

Samenvattinq

Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020.

Besluit: Verdaagd naar de gemeenteraad van 18 november 2020

12. GR/2020/163 I Goedkeurinq verslaq voriqe zittinq dd. 2 september 2020

Samenvattinq

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de
gemeenteraad van 2 september 2020
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 2 september 2020 goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd

13. GR/2020/164 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 Willy Ugille, Berenice Bogaert, Philippe Mingels.
Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille.
1. Vraag ivm gebrekkige communicatie bij evenement.
Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert.
2Vraag ivm dag van de trage weg.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
3. Vraag wanneer er opnieuw een gemeenteraadscommissie verkeer en mobiliteit georganiseerd wordt.
4. Vraag ivm welke timing er door de diensten gehanteerd of vooropgesteld wordt om vragen of



opmerkingen van burgers per mail te beantwoorden.
5. Vraag ivm het openbaar onderzoek mbt de heraanleg en de uitbreiding van het Gecontroleerd
Overstromingsgebied (G.O.G. ) Reutel beek-Geluwebeek.
6. Vraag ivm Werelddierendag.

Besluit: Ter kennis genomen

Algemeen Directeur

Namens de gemeenteraad

Voorzitter Gemeenteraad
(dig. get) Tom Vlaeminckd ig. get) Eric Algoet


