
BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 3 februari 2021 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, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik 
Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

OPENBAAR

1. GR/2021/004 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens 
studieredenen. 
Samenvatting

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens studieredenen.
Betreft: Stan Roose

Besluit: Ter kennis genomen

2. GR/2021/016 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.02.2021 
wegens COVID-19. 
Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.02.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd

3. GR/2021/005 | Besluit van de burgemeester dd. 13.01.2021 houdende  tijdelijke 
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende lokale maatregel (verlenging van 
mondmaskerplicht in de Rijselstraat)  ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus). Bekrachtiging. 
Samenvatting

Het schepencollege evalueert opnieuw de  huidige lokale coronamaatregelen, die gelden in Menen als 
aanvulling bij de federale en provinciale maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus).

Bij besluit van de burgemeester dd. 13.01.2021 wordt opnieuw beslist om de eerdere tijdelijke 
politieverordening (laatste dd. 02.12.2020) nogmaals te verlengen tot en met 01 maart 2021, gezien de 
nog zeer ernstige epidemiologische toestand in Menen (mogelijke derde golf en nieuwe besmettelijkere 
variant van het coronavirus). Dit betekent concreet een verlenging van de neusmondmaskerplicht in de 
volledige Rijselstraat, van de Grote Markt tot aan de Franse Grens. 



Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  van 03.02.2021 ter bekrachtiging, 
teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum.

Besluit: Goedgekeurd

4. GR/2021/007 | Protocolakkoord tot controle en handhaving van de quarantaineverplichting met 
het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie. Bekrachtiging. 
Samenvatting

Gemeenten kunnen nagaan of wie in quarantaine  moet zitten wegens (mogelijke) besmetting met 
corona, dat ook effectief doet. Is dat niet zo, dan riskeert men een boete. Het gaat om mensen die 
besmet zijn, om hoog-risicocontacten en om mensen die terugkeren uit een rode zone.

Of een gemeente inzet op handhaving van de quarantaine, is haar keuze. Gemeenten baseren zich 
hiervoor op gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hiertoe kan de gemeente beslissen tot 
afsluiten van een individuele overeenkomst - een protocol - met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
dat de gegevens verstrekt, met het oog op de privacywetgeving.

De stad Menen , via beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.01.2021, heeft 
hiertoe bij hoogdringendheid een protocol afgesloten, dat ter bekrachtiging naar de gemeenteraad 
verwezen wordt .

Besluit: Goedgekeurd

5. GR/2021/003 | Aanvraag uitbreiding renteloze lening voor Chiro Oskaarke Lauwe 
Samenvatting

Chiro Oskaarke uit Lauwe vraagt de uitbreiding van hun huidige renteloze lening om hun huidige bouw 
te kunnen afwerken.

Besluit: Goedgekeurd

6. GR/2021/010 | Patrimonium: Goedkeuring van huurcontract Yv. Serruysstraat 30 tbv VZW 
Veerkracht4. 
Samenvatting

Met ingang van 01 januari 2021 neemt VZW Veerkracht4 haar intrek in het gebouw gelegen Yv. 
Serruysstraat 30. De huurovereenkomst  tussen de stad en VZW Veerkracht 4 wordt definitief 
goedgekeurd.

Besluit: Goedgekeurd

7. GR/2021/015 | Bouwen van een nieuwe fietsenberging voor de GBS De Wonderwijzer - 
Goedkeuring bestek, plannen en gunningsvoorwaarden. 
Samenvatting

In het kader van een nieuwe beoogde fietsenstalling voor de GBS De Wonderwijzer werd door 
architect Regi Bouciqué een ontwerp gemaakt met bijhorende plannen en raming . De werken worden 
geraamd op  € 58.141 incl.btw.  De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden 
vast te stellen.  

Besluit: Goedgekeurd



8. GR/2021/000 | Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant 
Samenvatting

Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant

Besluit: Goedgekeurd

9. GR/2019/139 | Patrimonium. Beslissing tot desaffecatie uit het openbaar domein van openbare 
wegenis met oog op realisatie van project Leiewerken door De Vlaamse Waterweg. 
Samenvatting

In het kader van de realisatie van het project Leiewerken dient de toegang tot de naastgelegen parking 
Oostkaai, momenteel gemeentelijke wegenis en behorend sinds 2001 tot het openbaar domein van de 
stad Menen, gedesaffecteerd te worden uit het openbaar domein van de stad, dit met het oog op de 
overdracht ervan aan De Vlaamse Waterweg (DVW). Deze desaffectatie kadert eveneens in 
de  onteigeningsprocedure door DVW tot verwerving van deze zone.

Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2021/008 | Kennisname en principiële goedkeuring premie-aanvraag Sint-Vedastuskerk 
Samenvatting

Het kerkbestuur van de Sint-Vedastuskerk diende vóór 10 december 2020 een premie-aanvraag in voor 
restauratiewerken aan het dak van het kerkgebouw. Deze aanvraag kadert binnen een globale 
restauratie van de Sint-Vedastuskerk waarvoor een beheersplan in opmaak is. Het college en 
gemeenteraad nemen kennis van de premie-aanvraag en geven hun principiële goedkeuring aan de 
indiening van het premiedossier.

Besluit: Goedgekeurd

11. GR/2021/017 | Algemene vergadering CC De Steiger. Goedkeuring. 
Samenvatting

Op donderdag 4 februari 2021 om 19u30 is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger. 

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online gebeuren. 

Besluit: Goedgekeurd

12. GR/2021/009 | Straatnamen - Princiepsbeslissing: 1. Verkaveling te Rekkem tussen de 
Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat 2. Verkaveling te Menen: Hogeweg-
Diksmuidestraat. 
Samenvatting

Princiepsbeslissing inzake 2 straatnamen:

1. Verkaveling te Rekkem tussen de Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat

2. Verkaveling te Menen: Hogeweg-Diksmuidestraat (vroegere spar)

Besluit: Goedgekeurd



13. GR/2021/006 | Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
Samenvatting

Op 22 oktober 2020 werd overleg gehouden met de fractieleiders omtrent het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad. Uit dit overleg zijn een aantal voorstellen tot wijziging naar voren gekomen. 
Deze wijzigingen worden eveneens van toepassing verklaard op het huishoudelijk reglement van de 
OCMW-raad.    

Besluit: Goedgekeurd

14. GR/2021/001 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 16 december 2020 
Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 16 december 2020       
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 16 december 2020 goed te 
keuren.

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

15. GR/2021/022 | Voorstel van raadslid Mingels om "Vraag Wereldraad in verband met het 
ereburgerschap Serge Berten" in openbare zitting te houden. 
Samenvatting

Voorstel van raadslid Mingels om "Vraag Wereldraad in verband met het ereburgerschap Serge Berten" 
in openbare zitting te houden.

Besluit: Verworpen

16. GR/2021/002 | 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 Ugille, Scherpereel, Vandendriessche, Mingels, 
Vandamme.

Mondelinge vragen van raadslid Ugille.

1. Vraag ivm vieringen van huwelijksjubilarissen on hold gebracht tijdens de coronapandemie.

2. Vraag ivm ijsvrij maken van fietspaden.

Mondelinge vraag van raadslid Scherpereel.

3. Vraag ivm kopen van shop en beleefbonnen, die dienen cash betaald te worden, in het stadhuis.

Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche.

4. Vraag ivm nieuwe speeltuigen voor de jeugd.

Mondelinge vragen van raadslid Mingels.

5. Vraag ivm invulling van braakliggende terreinen.

6. Vraag ivm subsidies Toeristische Impulsen Barakkenpark.

7. Vraag ivm herdenken in tijden van Corona.

Mondelinge vraag van raadslid Vandamme.



8. Vraag ivm de speelpleinwerkingen van Lauwe en Rekkem die naar de gemeentescholen verhuizen.

Besluit: Ter kennis genomen

BESLOTEN

17. GR/2021/018 | Aanstelling experten Kwaliteitskamer 
Besluit: Goedgekeurd

18. GR/2021/019 | Vraag Wereldraad in verband met het ereburgerschap Serge Berten. 
Besluit: Goedgekeurd

Namens de gemeenteraad

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

Voorzitter Gemeenteraad

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