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GR/2020/250 | Aanpassing van het gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen 
van logistiek materiaal van de stad Menen. Goedkeuring wijzigingen en hervaststelling.
Bevoegdheid orgaan

 Art.40 §3 en art.  41 §1  2 ° Decreet Lokaal Bestuur houdende specifieke bevoegdheid van de 
gemeenteraad  tot vaststellen van gemeentelijke reglementen

Juridische grond

 Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;

 De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen;

 De brief van 16 maart 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur;

 Het gemeentelijk gebruiksreglement van 30 januari 2017 op het ter beschikking stellen van 
logistiek materiaal van de Stad Menen

 Het beginsel 'de vervuiler betaalt', Europese akte, artikel 130 R

 Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd mei 2019. 

 Beleidsdoelstelling: Menen is een nette en mobiele stad: wij maken en houden onze stad 
schoon en bouwen aan een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.

Feiten, context en argumentatie

Het stadsbestuur kan allerhande stedelijk materiaal ter beschikking stellen voor de organisatie van 
manifestaties, evenementen of feestelijkheden, alsook signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar 
aanleiding van evenementen en manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt 
opgemaakt.

Het stadsbestuur kan ook verkeerssignalisatie (hoofdzakelijk E1 borden) ter beschikking stellen aan 
haar inwoners voor de signalisatie van werken op de openbare weg, teneinde de nodige signalisatie te 
plaatsen zoals is opgelegd in de signalisatievergunning.

De gemeenteraad keurde hiervoor in eerdere zitting van  30 januari 2017 een gebruiksreglement goed, 
waarbij de gebruiksmodaliteiten concreet werden bepaald in functie van het ontlenen van het logistiek 
materiaal van de stad.



Dit gebruiksreglement is complementair aan het retributiereglement op het tijdelijk ter beschikking 
stellen van stedelijk logistiek materiaal,  dat de tarieven van ontlening bepaalt. Het is immers 
aangewezen is dat het stadsbestuur een vergoeding ontvangt voor de kosten voor uitlenen van stedelijk 
logistiek materiaal (feestmateriaal of signalisatiemateriaal)  dat ter beschikking wordt gesteld aan 
derden; deze vergoeding is een redelijke vergoeding voor het gebruik van het materiaal, alsook voor de 
vervoerskosten en de kosten van personeelsinzet hieraan verbonden;

Initiatieven vanuit erkende verenigingen worden ondersteund, door materiaal aan een verminderd tarief 
ter beschikking te stellen, teneinde de socio-culturele werkingen in de stad te ondersteunen 
(behoudens kostenvergoeding voor vervoer, eventuele plaatsingskost en eventuele afvalophaling).

Na evaluatie van het retributiereglement van 18 december 2019 en de toepassing ervan in de praktijk, 
blijkt het volgende:

- er is nood aan meer administratieve vereenvoudiging (bv. door het weglaten van de betaling van de 
waarborg ingeval vrijstelling).

- er is nood aan een vastlegging van prijzen, in geval van schade aan het materiaal, zodat de schade 
concreet kan worden ingevorderd.

Het is aangewezen bij verkeerssignalisatie een voorafgaande waarborg te vragen teneinde het 
materiaal in degelijke staat terug te krijgen, en gelet op de kostprijs tot aankoop, behalve voor het 
signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en manifestaties waar voor 
een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt

De afvalophaling kan worden georganiseerd door MIROM Menen. MIROM Menen beschikt 
immers over evenementencontainers die ze verhuren aan organisatoren voor de inzameling van 
het afval op evenementen. 
Gelet op het voorafgaand overleg met de diverse betrokken diensten, en het overleg met MIROM;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25 november 2020, ter 
verwijzing naar de gemeenteraad;

Stemming

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, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Lisa 
Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries 
Defossez), 1 stem tegen (Eddy Vandendriessche), 2 onthoudingen (Caroline Bonte-Vanraes, Dorianne 
De Wiest)

Besluit

ARTIKEL 1:
De gemeenteraad beslist om het gebruiksreglement op het ter beschikking stellen van logistiek 
materiaal van de Stad Menen, goed te keuren, zoals opgenomen in de bijlage

‘ Gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal van de Stad 
Menen’. Dit reglement wordt als bijlage gehecht aan deze beslissing.

ARTIKEL 2:
Dit reglement treedt in werking met ingang van 01 januari 2021 .

Het voorgaande gebruiksreglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal van de Stad 
Menen dd. 30 januari 2017 wordt hierbij opgeheven .

ARTIKEL 3: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285- 287 van het Decreet 
Lokaal Bestuur door publicatie op de website van de stad Menen, samen met het 
gemeenteraadsbeslissing ter goedkeuring hiervan.



ARTIKEL 4: 
Afschrift van deze beslissing  wordt overgemaakt ter kennisgeving aan de betrokken interne diensten.
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