
BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 18 november 2020 om 19:00 u.

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, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy 
Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

OPENBAAR

1. GR/2020/201 | Tijdelijke vervanging wegens studieredenen op verzoek van een raadslid. 
Samenvatting

Tijdelijke vervanging wegens studieredenen op verzoek van een raadslid.
Betreft: raadslid Stan Roose te vervangen door de heer Dries Defossez

Besluit: Goedgekeurd. De heer Dries Defossez legt de eed af als raadslid.

2. GR/2020/200 | Tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 18.11.2020. Bekrachtiging. 
Samenvatting

Tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
zonder publiek op woensdag 18.11.2020.

Besluit: Goedgekeurd

3. GR/2020/206 | Besluit van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening bij 
hoogdringendheid betreffende diverse bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus). Bekrachtiging. 
Samenvatting

Het besluit van de burgemeester dd. 30.10.2020 houdende tijdelijke politieverordening bij 
hoogdringendheid tot bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus), wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  ter bekrachtiging. Het besluit is 
deels aanvullend bij de federale maatregelen bij M.B. van 28.10.2020 en M.B. van 01.11.2020, alsook 
aanvullend bij de  provinciale maatregelen  door de provinciegouverneur dd. 29.10.2020.

Specifiek voor Menen, gezien de zeer ernstige epidemiologische toestand in Menen, gelden volgende 
bijkomende bepalingen :

1. Alle evenementen in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 3 januari 2021 verboden.



2. Alle georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van verenigingen (jeugd, sport, 
cultuur…) in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 20 november 2020 verboden. Ook die 
voor min 12-jarigen.

3. Er geldt een algemene mondmaskerplicht voor wandelaars in de bebouwde kom en binnen 
aangeduide, afgebakende zones op het openbaar domein voor iedereen vanaf 12 jaar - tot en 
met 20 november 2020 . 

4. Alle winkels moeten dicht zijn om 20u (dus ook nachtwinkels) -tot en met 20 november 2020 .  .

Besluit: Goedgekeurd

4. GR/2020/199 | Goedkeuren subsidiereglement jeugdverenigingen 
Samenvatting

Het subsidiereglement jeugd werd door de jeugddienst herwerkt na overleg met de jeugdverenigingen.

Besluit: Goedgekeurd

5. GR/2020/218 | Meerjarenplan 2020 - 2025: Doelstellingenrealisatie eerste semester 2020. 
Samenvatting

Halfjaarlijks wordt er aan het CBS en de raden gerapporteerd over de voortgang van het 
meerjarenplan. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de 
doelstellingenrealisatie eerste semester 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

6. GR/2020/188 | Algemene politieverordening. Voorstel tot wijziging van de bepalingen inzake 
vuurwerk.  Goedkeuring. 
Samenvatting

Vanuit het politiecollege wordt voorgesteld om art. 47 in de Algemene Politieverordening inzake 
vuurwerk te wijzigen, en het uur waarop vuurwerk kan worden afgevuurd te beperken tot 
oudejaarsnacht  van 22u tot 01 uur, dit om redenen van overlast en in functie van dierenwelzijn. 

Besluit: Goedgekeurd

7. GR/2020/207 | Bijzondere politieverordening in het kader van Gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS) voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren - Goedkeuring. 
Samenvatting

De gemeenteraad beslist tot invoering van een een nieuwe categorie GAS- inbreuken (GAS4), zijnde 
inbreuken op stilstaan en parkeren, alsook inbreuken betreffende de verkeersborden C3 en F103 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Hiertoe wordt een afzonderlijk reglement 
goedgekeurd, als  addendum bij de huidige Algemene Politieverordening van Menen (APV).

Het betreft onder meer parkeren binnen woonerven, voetgangerszone, parkeren voor inrit (1e 
categorie) en inbreuken op parkeren op mindervalidenplaatsen, parkeren op voetpad, fietspad, 
zebrapad …(2e categorie)

Hiervoor zal ook nog een protocolakkoord worden afgesloten met het parket, dat in latere 
gemeenteraad  ter bekrachtiging aan de Raad zal worden voorgelegd.

De vaststellingen voor deze inbreuken gebeuren door de politie alsook door de gemeenschapswacht-
vaststellers die hiertoe bevoegd zijn.

Besluit: Goedgekeurd



8. GR/2020/204 | Renovatie dak sporthal Vauban en CC De Steiger - Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Samenvatting

In een volgende fase in de beoogde verbouwing van de sportzaal Vauban en CC De Steiger wil het 
College prioritair de dakrenovatie voor het volledige gebouw realiseren.  Het dak wordt bovendien 
volledig geïsoleerd wat de CO2 uitstoot sterk doet dalen. Ontwerp met bestek ligt voor ter 
aanbesteding. De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te 
stellen.  De werken worden gedeeltelijk gefinancierd met investeringssubsidies uit het Fonds voor 
Culturele Infrastructuur (FoCi).

Besluit: Goedgekeurd

9. GR/2020/219 | Huisvesting - wijziging reglement conformiteitsattest. 
Samenvatting

Wijziging reglement conformiteitsattest. Goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2020/187 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop pand gelegen Rijselstraat. Goedkeuring 
ontwerp aankoopakte 
Samenvatting

In functie van de realisatie van de Leiewerken en de bijhorende stadsontwikkeling in de Barakken te 
Menen, besliste het schepencollege principieel tot de aankoop van een bijkomend pand gelegen in de 
Rijselstraat te Menen, voor de realisatie van een doorsteek, in functie van de verbetering van de 
mobiliteit en de verkeerscirculatie in de Barakken.  De notariële ontwerpakte tot aankoop wordt 
doorverwezen naar de eerstvolgende gemeenteraad ter goedkeuring.

 

Besluit: Goedgekeurd

11. GR/2020/196 | Aankoop smalspoortractoren uitgerust voor maaiwerken en voorzien voor 
opbouwwerktuigen voor groendienst stad Menen. Bestek 2020/914-SV-18/11. Goedkeuren wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden en lijst aan te schrijven leveranciers. 
Samenvatting

Aankoop smalspoortractoren uitgerust voor maaiwerken en voorzien voor opbouwwerktuigen voor 
groendienst stad Menen. Bestek 2020/914-SV-18/11. 

Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden en lijst aan te schrijven leveranciers.

Besluit: Goedgekeurd

12. GR/2020/193 | Structureel onderhoud waterlopen en grachten dj 2021. Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden. 
Samenvatting

Dit jaar verstreek de vorige aanbesteding daterend van dj 2017 met betrekking tot de opdracht van 
werken tot structureel onderhoud van de waterlopen en grachten.



Om aan deze jaarlijks terugkerende opdracht de nodige continuïteit te kunnen bieden dient opnieuw 
een open aanbesteding te worden uitgeschreven zodoende hiertoe opnieuw een geschikte aannemer 
te kunnen contracteren.

Besluit: Goedgekeurd

13. GR/2020/198 | Structureel onderhoud wegen: wegmarkeringen DJ 2021. Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden. 
Samenvatting

Dit jaar verstreek de vorige aanbesteding daterend van dj 2017 met betrekking tot de opdracht van 
werken tot structureel onderhoud van wegmarkeringen.

Om aan deze jaarlijks terugkerende opdracht de nodige continuïteit te kunnen bieden, dient opnieuw 
een open aanbesteding te worden uitgeschreven zodoende hiertoe opnieuw een geschikte aannemer 
te kunnen contracteren

Besluit: Goedgekeurd

14. GR/2020/211 | Regionale ruimtelijke energiestrategie en het SECAP 
Samenvatting

Leiedal geeft volgende definitieve documenten mee in het kader van de trajecten die het afgelopen jaar 
liepen rond de regionale energiestrategie en het SECAP (regionaal energie- en klimaatactieplan) 
voor goedgekeuring door de gemeenteraad:

 Regionale ruimtelijke energiestrategie – Folder

 Regionale ruimtelijke energiestrategie – brochure

 SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) incl. adhesion form

Besluit: Goedgekeurd

15. GR/2020/205 | Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken. 
Samenvatting

Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd

16. GR/2020/192 | Leiewerken. Beslissing tot stopzetting verdere onderhandelingen tot minnelijke 
verwerving voor de realisatie Project  Leiewerken. 
Samenvatting

De gemeenteraad beslist om de eerdere delegatieopdracht  dd. 03.06.2020 aan het AGB Woonbedrijf 
Menen, wat betreft de minnelijke verwerving van het pand gelegen Rijselstraat 184, op te heffen. Uit de 
gegevens van De Vlaamse Waterweg m.b.t. voorziene landing van de Leiebrug, blijkt de aankoop van 
dit laatste pand niet meer nodig te zijn, gezien dit niet zal worden geïmpacteerd door de landing van de 
brug. 

Besluit: Goedgekeurd

17. GR/2020/214 | Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 stad Menen. 
Samenvatting



Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 stad Menen.

Besluit: Ter kennis genomen

18. GR/2020/212 | Goedkeuring advies op PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. 
Samenvatting

Goedkeuring advies op PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. 

Besluit: Goedgekeurd

19. GR/2020/190 | Goedkeuring uitbetaling kapitaalsubsidie CC De Steiger 
Samenvatting

Op de Gemeenteraad van 18/12/2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Hierin is een 
kapitaalsubsidie voor CC De Steiger voorzien van € 185.935.  

Voor CC De Steiger werd het niet-gebruikte deel van de kapitaalsubsidie overgedragen naar 2020-
2025.

CC De Steiger vraagt de goedkeuring om het nog openstaand bedrag van € 22.235,70 uit te betalen.

Besluit: Goedgekeurd

20. GR/2020/210 | Lancering jaarlijkse Belfortprijs Menen. Goedkeuring. 
Samenvatting

Menen heeft een belangrijke centrumfunctie op vlak van onderwijs en wenst die rol ook nadrukkelijk uit 
te dragen. 

Concreet wenst de stad verdienstelijke laatstejaarsstudenten uit eigen stad te erkennen door 
een jaarlijkse thesis-, onderzoeks- en eindwerkprijs uit te reiken. De prijs krijgt de 
naam Belfortprijs.
De wedstrijd voor de thesis en onderzoeksprijs staat open voor iedere afstuderende student aan een 
hogeschool of universiteit. De eindwerkprijs staat open voor iedere afstuderende leerling uit het 
technisch onderwijs in Menen. 

Besluit: Goedgekeurd

21. GR/2020/220 | Leiedal: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.12.2020 
Samenvatting

Leiedal: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.12.2020

Besluit: Goedgekeurd

22. GR/2020/185 | Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 - Digitaal 
Samenvatting

Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020. Digitaal
Besluit: Goedgekeurd

23. GR/2020/203 | Psilon: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 



Samenvatting

Psilon: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020

Besluit: Goedgekeurd

24. GR/2020/217 | WVI: Buitengewone algemene vergadering op 16.12.2020 om 18.30 uur. DIGITAAL 
Samenvatting

WVI: Buitengewone algemene vergadering op 16.12.2020 om 18.30 uur. DIGITAAL

Besluit: Goedgekeurd

25. GR/2020/194 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 7 oktober 2020. 
Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 7 oktober 2020       
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 7 oktober 2020 goed te 
keuren.

Besluit: Goedgekeurd mits rekening te houden met de opmerkingen van raadslid Mingels

26. GR/2020/195 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Samenvatting

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 Vandendriessche, Bogaert, Soens, Mkrtchyan, 
Bonte-Vanraes,  Poot,  Mingels en Maxy.

Mondelinge vragen van raadslid Vandendriessche.

1. Vraag ivm het opruimen van bladeren van de bomen die niet opgeruimd worden.

2. Vraag ivm een onveilige situatie in de Moeskroenstraat.

3. Vraag ivm sluikstorten in de Dadizelestraat.

Mondelinge vragen van raadslid Bogaert.

4. Vraag ivm werken voor een veilige schoolomgeving – Fabiolalaan Menen.

5. Vraag ivm ereburgerschap stad Menen voor Serge Berten.

Mondelinge vraag van raadslid Mingels.

6. Vraag ivm communicatie omtrent ereburgerschap van Serge Berten.

Mondelinge vraag van raadslid Soens.

7. Vraag ivm Vlaams noodfonds Menen: verdeling Menen.

Mondelinge vraag van raadslid Mkrtchyan.

8. Vraag ivm situatie Artsakh.

Mondelinge vraag van raadslid Bonte-Vanraes

9. Vraag ivm # stopgeweldtegenvrouwen.



Mondelinge vraag van raadslid Poot.

10. Vraag ivm fietsleasing voor onze medewerkers.

Mondelinge vragen van raadslid Mingels.

11. Vraag ivm bye bye gras.

12. Vraag ivm Menen Kraanwatergemeente.

Mondelinge vraag van raadslid  Maxy.

13. Vraag ivm inspraak niet digitale bevolking.

Besluit: Ter kennis genomen

Namens de gemeenteraad

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet
#$ondertekening1$#

Voorzitter Gemeenteraad

(dig. get) Tom Vlaeminck
#$ondertekening2$#
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