ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 16 december 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, Dries Defossez, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur
VERONTSCHULDIGD
Mattias Eeckhout, Raadslid
De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.03 uur.
De zitting wordt geschorst van 22.58 uur tot 23.05 uur.
Na afhandeling van het aanvullend punt wordt de zitting geschorst om 00.35 uur en terug geopend om 00.41
uur. Na afwerken van het openbaar gedeelte van de gemeenteraadszitting, wordt de openbare zitting
afgesloten om 00.45 uur. Het besloten gedeelte van de gemeenteraadszitting wordt geopend om 00.46 uur en
de voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 00.48 uur.
OPENBAAR
1. GR/2020/262 | Aanvaarding punt bij hoogdringendheid. Besluit tot mandaatverlening aan W13
tot het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken. Bekrachtiging. (punt bij hoogdringendheid).
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
DLB art. 23
Juridische grond
DLB art. 23
Feiten, context en argumentatie
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde
van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in
de notulen vermeld.
Motivering : vanuit W13 wordt er aangedrongen dat de bekrachtiging door de gemeenteraad van het
CBS dagordepunt zo snel mogelijk gebeurt.
Tussenkomsten
Raadslid Coppens wil meegeven dat hij in de vorige gemeenteraad trouwens daar op gereageerd
heeft, dat er toch met die instanties op een of andere manier contact kan opgenomen worden om te

vragen hoe dat inderdaad komt dat dit nu maar binnenkomt. Er werd zelfs al een antwoord gegeven,
maar de voorzitter suggereert en denkt dat er met anderen rekening gehouden wordt, maar als hij het
zo omkeert wordt er niet met Menen rekening gehouden. De vraag is natuurlijk waarom er niet met
Menen wordt rekening gehouden. Als men in een team wil spelen, moet iedereen aan bod kunnen
komen. Hij vindt het altijd een beetje vreemd Men denkt dan dat iedere stad of gemeente maar zijn
gemeenteraad op het einde van de maand organiseert, wat trouwens in december nogal moeilijk is. Hij
vindt dit een beetje vreemd. Hij weet niet meer naar aanleiding van welk punt op een vorige
gemeenteraad, dat hij dan ook gezegd heeft of er niet kan besproken worden. Hij weet ook wel dat er
niet met alle data van al de gemeenteraden kan rekening gehouden worden et zoals dit ook niet
mogelijk is voor vergaderingen van bepaalde verenigingen of constructies waar men actief is. Dat is
eigenlijk al de tweede keer dat de gemeenteraad dit tegenkomt. Hij denkt dat ging over een punt
van de brandweer. Hij weet niet meer wat het juist was. Het is niet de eerste keer. Hij wil het daar bij
houden. Hij vindt dit wel een beetje jammer. Ook naar voorbereiding van de gemeenteraad toe is dit
niet de normale procedure. Het zou toch anders mogen. De Voorzitter kan enkel alleen beamen dat
het inderdaad niet leuk is om dit tegen te komen. Hij gaat op zich de boodschap wel doorgeven. Op
zich is het punt dat voorligt, zodra dit kon, door de secretaris van de gemeenteraad, de algemeen
directeur, doorgestuurd. Hij ging er ook vanuit door dat hij geen andere signalen daaromtrent heeft
gekregen en inderdaad dat een verdere behandeling nu zo spoedig mogelijk gebeurt. Hij vraagt de
hoogdringendheid toch met vertrouwen aan de gemeenteraad en de opmerking van het raadslid wordt
wel degelijk genoteerd en niet alleen genoteerd maar ook doorgegeven aan de instanties zodat dit in de
toekomst opgelost kan worden. Hij hoopt dit te kunnen vermijden in de toekomst net zoals ze nu maar
soms daarmee worden geconfronteerd. Raadslid Coppens begrijpt dit als hij mag repliceren. Het is
ook niet de bedoeling om dit punt tegen te houden. Maar hij zou toch graag eens een schriftelijk
antwoord krijgen in die zin dat de stad dit via e-mail doet en het moet niet allemaal op papier zijn, maar
dat er toch echt met zo’n zaken rekening gehouden wordt. Hij weet ook dat er in de verdere legislatuur
punten dringend kunnen zijn maar dat zijn eigenlijk geen dringende punten en men had had dit eigenlijk
op een andere manier kunnen oplossen. De voorzitter zal kijken en afspreken met de algemeen
directeur en de secretaris van de vergadering om te kijken hoe ze dit naar deze instantie kunnen
aanbrengen op een vriendelijke manier want men moet kunnen met iedereen samenwerken en hen op
een vriendelijke manier hierop attent kunnen maken.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
artikel 1: De gemeenteraad aanvaardt de hoogdringendheid van het dagordepunt. Besluit tot
mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Bekrachtiging. (punt bij hoogdringendheid).
artikel 2: Het dagordepunt wordt behandeld verder in de gemeenteraad

2. GR/2020/239 | Tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 16.12.2020. Bekrachtiging.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
NGW art. 134§1 en 135 §2
Juridische grond
- DLB: art. 63
- 24 JULI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS

24/07/2020, Ed. 2.
- 28 JULI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS
29/07/2020, Ed. 3. BS 10/08/2020, Ed. 1.
- 1 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, BS 01/11/2020, Ed. 1; Rechtzetting, BS 03/11/2020, Ed. 2.
- Art. 182 en 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Feiten, context en argumentatie
Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om zoveel
als mogelijk social distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door contact met
besmette personen te vermijden. Dit verrechtvaardigt het virtuele vergaderen van de
gemeenteraad/OCMW-raad.
De principes uit het decreet lokaal bestuur omtrent het organiseren van een gemeenteraad/OCMWraad blijven van toepassing.
De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting bij te wonen; zo blijft het
democratisch karakter van deze zittingen gewaarborgd.
Er wordt een opname gemaakt van deze virtuele vergadering die als zittingsverslag kan gebruikt
worden.
Deze virtuele vergadering kan simultaan gevolgd worden op de website van Stad Menen via streaming.
Voor de raadsleden die de virtuele raad niet kunnen volgen wegens netwerk- of computerproblemen
bestaat de mogelijkheid om vanuit een ruimte in het stadhuis deel te nemen aan de vergadering.
Daarvoor worden de nodige social distancing-maatregelen genomen. De raadsleden die hiervan
gebruik wensen te maken moeten dit op voorhand signaleren.
Tussenkomsten
Raadslid Mingels zou toch aandringen om in de toekomst fysiek te kunnen vergaderen, liefst in een
grotere zaal, uiteraard alles conform de maatregelen die zijn opgelegd en zeker als het gaat om een
langere agenda zoals vandaag. Hij vindt dat dit de zaak vergemakkelijkt niet alleen voor de voorzitter
maar voor iedereen van de gemeenteraad. De Voorzitter antwoordt dat hij niets liever zou hebben dan
een fysieke vergadering. Het is gewoon jammer dat momenteel de cijfers stagneren of zelfs stijgen en
men is er waarschijnlijk nog niet van af. De voorzitter hoopt echt met iedereen dat iedereen zich houdt
aan de maatregelen in de kerstvakantie en dat men op een veilige manier feest viert, waardoor de
mensen zo spoedig mogelijk terug kunnen samenkomen. Hij weet dat er grote zalen zijn, maar de
gemeenteraad heeft een voorbeeldfunctie voor zijn vergaderingen. Hij denkt dat het digitaal wordt,
maar hij zou ook niet liever hebben om zo snel mogelijk fysiek samen te komen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 04.12.2020 betreffende het
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 16.12.2020 en
bekrachtigt dit.

3. GR/2020/226 | Besluit van de burgemeester dd. 02.12.2020 houdende tijdelijke verlenging van
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de
verspreiding van COVID-19 (coronavirus). Bekrachtiging.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan


Artikel 40-41 Decreet Lokaal Bestuur houdende algemene bevoegdheid gemeenteraad
inzake goedkeuring reglementen en politieverordeningen



Overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis
van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk,
indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.

Juridische grond


Artikel 63-67 Decreet lokaal bestuur



Artikel 133, 135, §2, 5° en 134 §1 Nieuwe Gemeentewet



De artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;



De Wet betreffende de Civiele Veiligheid dd. 15.05.1963, in bijzonder art. 181,182 en 187;



KB noodplanning van 22 mei 2019, in het bijzonder artikel 28;



Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;



Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, inmiddels gewijzigd bij M.B.
van 28 november 2020;



Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 29.10.2020
houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;



Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 02.11.2020
houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;



Besluit van de burgemeester dd. 30.10.2020 (bekrachtigd door de gemeenteraad dd.
18.11.2020) houdende tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
inmiddels verlengd bij besluit van de burgemeester dd. 20.11.2020, dat van rechtswege
vervalt op 01.12.2020;



Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Feiten, context en argumentatie
Op lokaal niveau is de burgemeester verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de stad en beroept
zich op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, dat onder meer zegt dat de gemeenten tot taak
hebben het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën ... te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden. De burgemeester is
immers de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de
gouverneur en van de bevoegde gemeentelijke instellingen.

Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, recent gewijzigd bij Ministerieel Besluit
van 28 november 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 27, zijn de plaatselijke autoriteiten bevoegd om
bijkomende maatregelen te nemen indien de lokale situatie dit vereist, dit ter voorkoming van de
verdere verspreiding van het COV|Dl9-virus op het grondgebied van Menen.
Overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij
door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.
Gezien de epidemiologische situatie actueel en heel specifiek in de stad Menen gunstig evolueert, doch
nog steeds ernstig is en zeer precair, blijft het noodzakelijk om de bijkomende (en strengere) lokale
maatregelen aan te houden of zelfs te verlengen , nl.


het verbod op evenementen op het grondgebied Menen te verlengen tot 15 januari 2021;
(overwegende immers dat is gebleken dat verspreiding van COVID-19 zich onder meer
voordoet op activiteiten, festiviteiten en evenementen waar veel mensen samen komen op een
beperkte ruimte; het risico op het doorgeven van besmettingen is het hoogst bij samenkomst,
om enigerlei redenen, zowel onder de vorm van evenementen, als onder de vorm van
sportgebeurtenissen, zoals tornooien, omdat op deze activiteiten de opgelegde regels niet strikt
gevolgd kunnen worden door de deelnemende bevolkingsgroepen.)



het verbod van georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van verenigingen
(jeugd, sport, cultuur…) voor + 12 jarigen te verlengen tot 15 januari 2021;(overwegende dat
het opnieuw toelaten van georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van
verenigingen (jeugd, sport, cultuur…) voor kinderen tot 12 jaar goed is voor het mentale en
fysieke welzijn van de kinderen. Uiteraard blijft het naleven van de hygiënische maatregelen
zeer belangrijk en wordt hierop goed toegezien);



de algemene mondmaskerplicht voor wandelaars vanaf 12 jaar wordt beperkt tot de winkelas
Rijselstraat, startend vanaf de Grote Markt te Menen, tot aan de Franse grens, dit tot en met 15
januari 2021.

De burgemeester heeft hierover bij besluit dd. 02.12.2020 de nodige beslissing genomen, welke dient
voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad van 16 december 2020 ter bekrachtiging, teneinde
geldig te blijven tot voorgestelde datum, ter aanvulling bij de federale maatregelen alsook aanvullend bij
de provinciale maatregelen van de provinciegouverneur ter preventie van de verspreiding van COVID19 (coronavirus);
Dit besluit dd. 02.12.2020 dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging,
teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum.
Gelet op het overleg met de gouverneur en het advies van de diensten van de gouverneur n.a.v. deze
politieverordening van de burgemeester;
Gelet eveneens op het advies van de regionale gezondheidsinspecteur , waarbij de verlenging van
neusmondmaskerplicht in de drukste winkelstraten tot 15/01/2021 epidemiologisch/infectiologisch nuttig
wordt geacht.
Dit besluit van 02.12.2020 - genomen bij hoogdringendheid - wordt ter bekrachtiging
doorverwezen naar de eerstvolgende gemeenteraad van 16 december 2020, gelet op het verordenend
karakter van het besluit, geldend op specifieke plaatsen van het grondgebied van de gemeente.
Het schepencollege wordt op 02 december 2020 in kennis gesteld van dit verlengingsbesluit door
de burgemeester genomen dd. 02.12.2020 ;
De bekrachtiging van dit besluit tot bevestiging van deze aanvullende maatregelen is noodzakelijk,
gelet op het nog steeds actuele en zeer reële en acute gevaar voor de volksgezondheid in Menen.
Deze maatregelen blijven noodzakelijk om de continuïteit van het zorgsysteem in Menen te kunnen
vrijwaren, om de scholen maximaal te laten openblijven, en om de economie nog maximaal te kunnen
vrijwaren in huidige omstandigheden. De maatregelen zijn gericht op het verminderen van de risico’s

van de verspreiding van het coronavirus, en zijn proportioneel en evenredig volgens de ernst van de
lokale realiteit;
Op grond van art 133 bis NGW wordt de gemeenteraad hierbij ook geïnformeerd m.b.t. de beslissingen
inzake bestuurlijke politie door de burgemeester genomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 02 december 2020;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het Besluit burgemeester genomen dd. 02.12.2020
houdende tijdelijke verlenging van politieverordening bij hoogdringendheid tot opleggen van
bijkomende maatregelen van bestuurlijke politie ter preventie van de verdere verspreiding van
COVID19, met name :
1. Alle evenementen in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 15 januari 2021 verboden.
2. Alle georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen boven de 12 jaar zijn verboden
3. Er geldt een algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat Menen op de as Grote Markt Rijselstraat tot aan de Franse grens - vanaf 12 jaar.
Deze maatregelen gelden tot en met 15 januari. De duur van deze maatregelen kan verder worden
verlengd na evaluatie.
Artikel 2 : Deze politieverordening dd. 02.12.2020 wordt bekrachtigd door de gemeenteraad , met
aanpassing van art. 7, nl.
“De overtreders van deze politieverordening zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals
bepaald in artikel 26 van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, waarvan de inbreuken worden
beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid.”.
Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing tot bekrachtiging van de verlenging dd. 02.12.2020
van politieverordening dd. 30.10.2020 zal worden bekendgemaakt op de website van de stad Menen,
en overgemaakt ter kennisgeving aan:
o

de provinciegouverneur (gouverneur@west-vlaanderen.be)

o

de korpschef van de Lokale Politie Grensleie (korpschef@police.belgium.eu)

o

de integrale veiligheidscoördinator

o

de noodplanambtenaar (noodplanning@menen.be)

4. GR/2020/232 | Vaststellen dotatie aan hulpverleningszone Fluvia 2021.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Artikel 56 en 254 Decreet lokaal bestuur
Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen
- K.B. van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones
Feiten, context en argumentatie
Bij beslissing van de Gemeenteraad van 20/10/2014 werd de financiële verdeelsleutel voor de
hulpverleningszone Fluvia goedgekeurd.

In de Zonale Raad van 25 september 2020 werd een aanpassing meerjarenplanning 2020-2025
voorgelegd en goedgekeurd. In dezelfde Raad werd een budget voor 2021 vastgesteld. In uitwerking
van dit akkoord, werd de dotatie 2021 in exploitatie voor de stad Menen bepaald op € 999.975. In het
aangepast meerjarenplan van Fluvia zijn naast de gewone investeringen, ook investeringsbedragen
voorzien voor de toekomstvisie rond infrastructuur van de hulpverleningszone. Bij deze laatste zijn de
voorziene bedragen van 2020 verschoven naar 2021. ( 2 x 298.500)
Volgende bedragen zijn hierbij voor Menen belangrijk : € 134.325 voor gewone investeringen en €
597.000 voor investeringen inzake infrastructuur. De bedragen 2020-2025 zijn ook meegenomen in de
aanpassing van meerjarenplanning 2020-2025 van de stad Menen. De dotatie is conform de
goedgekeurde verdeelsleutel voor Menen van 9,95%.
Stemming
Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 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, Alex Vanthournout, Karolien Poot,
Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)
Besluit
Enig artikel: de dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia wordt vastgesteld op € 1.731.300, zijnde €
999.975 in exploitatie, € 134.325 voor gewone investeringen en € 597.000 voor investeringen inzake
infrastructuur.
5. GR/2020/231 | Vaststellen politiedotatie 2021.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Artikel 56 en 254 Decreet lokaal bestuur
Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde Politie en latere wijzigingen
- Ministeriële omzendbrief van november 2020 PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting 2021 ten behoeve van de politiezones
Feiten, context en argumentatie
Op 30 november 2020 werd het ontwerp van politiebegroting 2021 doorverwezen naar de Politieraad
van 17 december 2020.
Voor de stad Menen is in het ontwerp rekening gehouden met een politiedotatie van € 5.271.959, wat
gelijk staat met 50,88% van de toelage van de respectievelijke gemeenten. Voor 2021 betekent dit een
stijging van 2,5% t.o.v. 2020. Dit bedrag is ook opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de
stad Menen en houdt over de hele periode rekening met eenzelfde stijging van 2,5%.
De politiedotatie dient apart in de Gemeenteraden van de drie gemeenten van de politiezone Grensleie
te worden vastgesteld. Volgens de instructies van de begrotingsopmaak voor de politiezones is het
sterk aanbevolen of ten zeerste aangeraden om een beslissing te nemen, voorafgaandelijk aan de
vaststelling van het budget van de politie in de Politieraad. Gezien de laatste Politieraad van 2020
gepland is ná de laatste Gemeenteraad van 2020, kan de dotatie voor de politiezone worden
vastgesteld vóór de Politieraad.
Naast deze bijdrage is er ook een tussenkomst voorzien voor kosten van camera's ten laste van stad
Menen. Hiervoor is een bedrag voorzien van € 20.000 in exploitatie en € 3.200 in investering.
Tussenkomsten

Raadslid Vandamme komt tussen vanuit een bezorgdheid over de stadsmiddelen. Hij hoopt dat die
stadsmiddelen optimaal worden benut en dan kijkt hij naar de schuld bij de politie en de interesten
die jaarlijks worden betaald. Als hij die twee met elkaar vergelijkt, dan komt hij op een gemiddelde
interestvoet van ongeveer 1,75%. Tegenwoordig wordt er geleend voor de aankoop van een woning
aan 1%. Er is een negatieve rente als het gaat over de staatsschuld en hij had graag geweten of die
interest eigenlijk optimaal is in een dergelijke setting. Zijn tweede vraag gaat over het feit of de
begroting opgemaakt werd met een volledige personeelsbezetting of met een effectieve bezetting. Er is
een bezetting, die een onderbezetting van 20 à 30 personen bedraagt ten opzichte van het aantal
betrekkingen dat voorzien is. De Burgemeester antwoordt dat hij daar kort gaat op antwoorden en
verwijst naar het feit dat het raadslid ook lid is van de politieraad. De dotatie die hier voorligt maakt dat
de politiezone kan werken. Het is beter dat het raadslid deze vraag morgen op de politieraad zelf
stelt. Raadslid Vandamme begrijpt het antwoord van de burgemeester heel goed maar toch heeft hij
het hier over de dotatie die de stad geeft. Gaat men hiermee akkoord of gaat men hier niet mee
akkoord? Het is geen kennisname maar een goedkeuring van deze dotatie. Hij vindt dat het dan het
recht is van de gemeenteraad om hierover vragen te stellen en de inwoners luisteren ook mee over de
beschikbare kanalen, om te weten of die middelen op de beste manier worden benut. Daarom zou hij
toch graag een antwoord krijgen op zijn vragen tenzij de burgemeester niet op de hoogte is over de
inhoud van deze vragen. De burgemeester gaat daar niet op antwoorden en het is een technische
vraag en hij blijft daarbij. Hij vindt dat de middelen in de politiezone goed worden ingezet. Hij weet dat
er daar mensen werken, zelfs specialisten, die weten wat ze moeten doen. Hij is van oordeel dat deze
vraag beter of moet gesteld worden op de politieraad. Dit is misschien een terechte bezorgdheid van
raadslid Vandamme maar hij denkt dat die morgen uitgebreid aan bod kan komen. Raadslid
Vandamme gaat morgen zijn vraag stellen in de politieraad maar hij vindt het jammer om vast te stellen
dat als de gemeenteraad een fiks bedrag mag betalen van ruim 5000.000 € dat er dan geen vragen
mogen gesteld worden over deze begroting. De Burgemeester verstaat de bezorgdheid. Hij gaat met
de meerderheid deze dotatie goedkeuren. De burgemeester meldt aan het raadslid dat indien hij denkt
dat er onvoldoende informatie als lid van de politieraad hierover aanwezig is, dat hij dan niet de
begroting moet goedkeuren, tenzij hij deze dotatie niet goedkeurt natuurlijk. Raadslid Vandamme
antwoordt dat hij de begroting of dotatie ook zal goedkeuren. Hij gaat er morgen op toezien dat die
middelen maximaal worden ingezet voor de veiligheid van onze stad. Raadslid Mingels vindt dat het
belangrijk is om mee te geven aan raadslid Vandamme dat het hier gaat over de dotatie, de dotatie die
in procenten is uitgedrukt en waar natuurlijk een nominatief bedrag tegenover staat. Dat is uiteraard,
maar er is een verschil tussen de dotatie en de begroting en hij denkt inderdaad dat die vraag eerder tot
zijn recht zal komen in de politieraad van morgen.
Stemming
Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 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, Alex Vanthournout, Karolien Poot,
Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)
Besluit
Enig artikel: De gemeentelijke dotatie 2021 aan de politiezone Menen-Ledegem-Wevelgem ten bedrage
van € 5.271.959 wordt goedgekeurd. Tevens wordt de bijdrage voor camera's ten laste van Menen
goedgekeurd voor een bedrag van € 20.000 in exploitatie en € 3.200 in investeringen
6. GR/2020/161 | Patrimonium. Beslissing tot beëindiging van opstalrecht en stopzetting
leasingovereenkomst m.b.t. de brandweerkazerne Menen. Goedkeuring ontwerpakte.
Principeakkoord tot aankoop door de stad t.a.v. het AGB Woonbedrijf Menen van het gebouw
brandweerkazerne Menen.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald doch niet uitsluitend artikel 2 en artikel 41,2e lid 11 Decreet
Lokaal Bestuur inzake toegewezen bevoegdheid van de Gemeenteraad m.b.t. daden van beschikking
over onroerende goederen)
Juridische grond


De wet inzake opstalrechten dd 10 januari 1824, gewijzigd bij Wet van 25. april 2014.



het Decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de bevoegdheid
van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties;



Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en
provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);



Akte dd. 25.11.2013 tot aankoop van grond gelegen Menen-Oost (Krommebeekstraat) door de
stad Menen met het oog op de bouw van een brandweerkazerne voor Menen;



Gebruiksovereenkomst en addendum bij deze overeenkomst dd. 23.12.2015 tussen de stad
Menen en HVZ Fluvia voor het gebruik van de kazernegebouwen te Menen ,
Krommebeekstraat 34, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 21.12.2015;



Akte houdende vestiging van recht van opstal tussen de stad Menen en AGB Woonbedrijf
Menen, verleden voor het Comité van Aankoop Onroerende Kortrijk, op 15 mei 2014 (de
Opstalakte Menen).



Akte van onroerende leasing tussen de stad Menen en AGB Woonbedrijf Menen, verleden door
de burgemeester van de Stad Menen, op 7 februari 2015 (de Leasingakte Menen).

Feiten, context en argumentatie
Gezien de historiek, en de eerdere beslissingen inzake verlenen van opstalrecht, kaderovereenkomst
financieringshuur, leasing en renteloze lening tussen de stad Menen en het AGB Woonbedrijf Menen
voor de realisatie van de brandweerkazerne te Menen, gelegen Menen-Oost, Krommebeekstraat, meer
bepaald :


kaderovereenkomst onroerende financieringshuur dd. 28.02.2014



opstalovereenkomst tot bouwen brandweerkazerne dd. 28.02.2014 (GR 24.02.2014), geldig
voor 25 jaar (01/03/2014 tot 28.02.2034) (notariële akte dd. 15.05.2014)



leasingovereenkomst stad-AGB Woonbedrijf Menen voor gebouw brandweerkazerne dd.
07.02.2015 (GR 26.01.2015), geldig voor 15 jaar tot 31.12.2032, met aankoopoptie voor de
stad (= leasingnemer) na einde van de leasing



geregistreerde gebruiksovereenkomst dd. 23.12.2015 door de stad Menen met HVZ Fluvia
(GR 21.12.2015)



renteloze lening door stad aan AGB Woonbedrijf Menen voor de bouw van de
brandweerkazerne (GR 15.12.2014)



definitieve vaststelling jaarlijkse leasingvergoeding (stad)en leningaflossing (AGB) (CBS
11.12.2017), aanvullend bij eerdere akte leasing dd. 07.02.2015.

De Kazerne-infrastructuur Menen werd opgericht door autonoom gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen
op grond van een recht van opstal aan het AGB verleend ingevolge de opstalakte verleden voor het
Comité van Aankoop Onroerende Kortrijk, instrumenterend ambtenaar Luc Bataillie, commissaris, op
15 mei 2014 (de Opstalakte Menen) Vervolgens werd de Kazerne-infrastructuur Menen aan de Stad
Menen in leasing gegeven door het AGB Menen ingevolge de akte van onroerende leasing verleden
door Mevrouw Martine Fournier, in haar hoedanigheid van burgemeester van de Stad Menen, op 7
februari 2015 (de Leasingakte Menen);
Bij overeenkomst dd. 23.12.2015 tussen de stad Menen en HVZ FLUVIA werd gebruiksrecht verleend
voor de brandweerkazerne Menen, gelegen Krommebeekstraat 34D te 8930 Menen; deze
gebruiksovereenkomst dd. 23.12.2015 vermeldde een (voorlopig) kosteloos gebruiksrecht voor dit
gebouw, naar gelijkvormigheid binnen de hulpverleningszone FLUVIA inzake het gebruik van de

kazernes, welke voorlopig principieel om niet ter beschikking werden gesteld, maximaal tot en met
2019, in afwachting van een langetermijnvisie inzake het beheer van het brandweerpatrimonium door
HVZ Fluvia;
In het kader van het actuele Kazerneringsproject door Fluvia , en de hierbij voorziene verwerving door
Fluvia van de brandweerkazerne Menen, wordt de huidige opstalovereenkomst, alsook de lopende
leasingovereenkomst tussen de stad Menen en het AGB Woonbedrijf Menen beëindigd;
Fluvia en de Steden en Gemeenten hebben immers vastgesteld dat de huidige organisatie van de
Kazerne-infrastructuur suboptimaal is en dat verregaande vesteringen noodzakelijk zijn om de Kazerneinfrastructuur te kunnen laten voldoen aan de noden van de zone in de huidige technische en
organisatorische context. Fluvia en de Steden en Gemeenten wensen de bestaande juridische
structuur betreffende de Kazerne-infrastructuur te wijzigen om operationeel te kunnen optimaliseren.
Hiertoe werd een, Kaderovereenkomst uitgewerkt. Om deze doelstelling te bereiken, hebben Fluvia
en, de Steden en Gemeenten gezamenlijk geopteerd voor een traject van collectieve investering door
Fluvia, mits maximale validering van de inspanningen van de onderscheiden Steden en
Gemeenten waarbij in een eerste fase: de Steden en Gemeenten de rechten op de gronden behouden
waarop de nieuwe infrastructuur zich bevindt, maar door de Steden en Gemeenten aan Fluvia een
recht van opstal wordt verleend op de bestaande infrastructuur (voor zover deze nieuw is= eerste
categorie) , hetgeen de Steden en Gemeenten toelaat om gedragen inspanningen te valideren;
De Brandweerkazerne gelegen te Menen, Krommebeekstraat 34, behoort tot de eerste categorie,
gelegen op grond van de stad Menen, en werd destijds door het AGB Menen opgericht in opdracht van
de stad , waarbij het AGB is opgetreden als bouwheer van de kazerne-infrastructuur de stad. Op deze
infrastructuur van de brandweerkazerne te Menen zal een eigendomsoverdragend opstalrecht t.v.v.
Fluvia worden gevestigd , waardoor de overdracht van het gebouw zal gebeuren aan Fluvia, mits
uitoefening van een aan Fluvia verleende call-optie;
Opdat Fluvia deze call-optie zou kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat voorafgaandelijk de
bestaande opstalovereenkomst dd. 15.05.2014 tussen de stad Menen en het AGB Woonbedrijf Menen,
en de bijhorende leasingovereenkomst dd. 07.02.2015, allebei in onderling overleg tussen de Stad
Menen en AGB Woonbedrijf Menen worden stopgezet, zodat de Stad een eigendomsoverdragend
opstalrecht kan vestigen ten voordele van Fluvia mbt de Kazerne-infrastructuur Menen;
Gezien dit opstalrecht samenhangt met het Collectieve Investeringstraject van Fluvia, dat over
meerdere jaren loopt en zal gefinancierd worden via de zgn. dotatie 2.0, dewelke een
investeringscomponent zal bevatten, dient het opstalrecht door de Stad Menen zelf aan Fluvia te
worden verleend (met call-optie tvv Fluvia), en kan dit niet door het AGB Woonbedrijf rechtstreeks aan
Fluvia worden overgedragen. Het is daarom noodzakelijk dat de volle eigendom van de
brandweerkazerne terugkomt naar de stad Menen, waardoor dan verdere uitvoering door de stad
Menen kan worden gegeven aan de Kaderovereenkomst tussen de Stad Menen en HVZ Fluvia;
Het opstalrecht dat hierna aan HVZ Fluvia zal worden verleend, betreft een eigendomsoverdragend
opstalrecht, waarbij de grondpositie eigendom blijft van de gemeente, en de eigendom van de
opstallen, voor de duur van de opstalperiode, aan Fluvia wordt overgedragen;
In afwachting van het verlijden van de opstalovereenkomst met Fluvia (met vestiging van
eigendomsoverdragend opstalrecht) wordt de gebruiksovereenkomst tussen de stad Menen en HVZ
Fluvia tijdelijk verlengd, met ingang van 01.01.2020, dit in verderzetting van het eerdere kosteloze
gebruiksrecht door Fluvia tot 31 december 2019;
Overwegende dat het gebruik door Fluvia ongewijzigd blijft, met name gebruik als brandweerkazerne;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen, van 19 juni 2019 inzake de
bespreking van het aflopen van de termijn van de gebruiksovereenkomst voor de brandweerkazerne
Menen, specifiek in relatie tot de spreiding van btw en btw-aftrek en de impact op de BTWlease, waarbij beslist werd om tot regularisatie, en spontane rechtzetting over te gaan, waarbij AGB
Woonbedrijf Menen kan overgaan tot een vrijwillige en definitieve regularisatie van de initieel in aftrek
gebrachte btw over de oprichting van de kazerne (€ 371.687,49); hierdoor kan het kader van de
onroerende lease verdwijnen, en de leasingovereenkomst en het opstalrecht tussen de stad Menen en

AGB Woonbedrijf Menen worden verbroken, waardoor HVZ Fluvia navolgend kan overgaan tot
aankoop van de kazerne; hierdoor gaat enkel het voordeel van de spreiding van de btw-kost verloren.
De beëindiging van de onroerende leasing gaat in per 31 december 2020, en gebeurt tegen de
afzonderlijke betaling door het AGB Woonbedrijf Menen van 1.737.055,69 € aan de stad Menen.
Het schepencollege verleende in zelfde zitting van 19 juni 2019 haar eerder principieel akkoord tot
verbreking van de bestaande opstalovereenkomst tussen AGB Menen en de stad Menen, waarbij
opstal werd verleend aan AGB Menen. Eveneens besliste het schepencollege om de besprekingen met
HVZ Fluvia verder te zetten in functie van de overdracht van de brandweerkazerne aan HVZ Fluvia;
De beëindiging van het opstalrecht gebeurt tegen de betaling door de stad Menen van 2.920.401,68 €
aan het AGB Menen, zijnde de totale kostprijs van de bouwwerken en oprichting
brandweerinfrastructuur; deze vergoeding regelt de beëindiging van het opstlrecht, mar niet het einde
van de leasing;
De ontwerpakte tot minnelijke beëindiging van de bestaande opstalovereenkomst en
leasingovereenkomst werd opgemaakt door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties (ref. 10751), om
voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring;
Concreet betreft dit de opstalovereenkomst voor gronden Couter, 2e afdeling te Menen, gebouw
gelegen op grond in de Krommebeekstraat nr 34 te Menen, kadastraal te 34372 Menen 2de Afdeling
Bruggepoort sectie B nr 0227/00A002, met een oppervlakte van 4.575 m² in totaal, zijnde gronden met
opstal brandweerkazerne en brandweerinfrastructuur;
Gelet op de stedenbouwkundige inlichtingen (stedenbouwkundig uittrekstel en vastgoedinformatie) dd.
08.01.2020;
Gelet op het bodemattest verkregen van OVAM dd. 04.02.2020, met vermelding dat deze grond is
opgenomen in het grondeninformatieregister, gezien op deze grond een risico-inrichting aanwezig
is/was; dat een brandweerkazerne, in het bijzonder de garage-activiteiten, op het gemeentelijke
inventaris (VLAREBO-activiteiten) is opgenomen als risico-inrichting en aldus door OVAM aanschouwd
wordt als risico-inrichting en risicogrond; overwegende dat de functie en het gebruik van deze grond
ook na de overdracht ongewijzigd zal blijven, nl. bestemd tot gebruik als brandweerkazerne; dat dit
geen beletsel kan zijn voor de overdracht, dat sinds het gebruik als brandweerkazerne geen
garageactiviteiten gebeurden door HVZ Fluvia; dat de schrapping is aangevraagd door HVZ Fluvia uit
het gemeentelijk register;
Gelet op het schrijven gericht aan WVI dd. 04.08.2020, met melding van de beëindiging van het
opstalrecht t.a.v. het AGB Woonbedrijf Menen, en de hervestiging van een eigendomsoverdragend
opstalrecht ten voordele van de HVZ Fluvia; Gelet op het akkoord hierover door WVI bij brief dd.
07.09.2020, met bemerking van toevoeging van een specifieke clausule;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 augustus 2020 tot
doorverwijzing naar de gemeenteraad van september; overwegende dat het agendapunt omtrent de
beëindiging van de opstal-en leasingovereenkomst tussen de Stad Menen en het AGB Woonbedrijf
Menen verdaagd werd naar latere zitting, totdat alle deelnemende gemeenten de kaderovereenkomst
inzake het kazerneringsproject van Fluvia gevalideerd hadden.
Gelet op het unaniem akkoord dd. 13.11.2020 binnen de zoneraad van HVZ Fluvia omtrent het
kazerneringsproject, en het verzoek aan de gemeenten om voor het jaareinde nog de nodige
beslissingen te nemen;
De beëindiging van het opstalrecht en de onroerende leasing gaat in per 31 december 2020.
Gelet op het minnelijk overleg met het AGB Woonbedrijf Menen, en de beslissing in de Raad van
bestuur van het AGB van 22 december 2020 hierover te nemen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 december 2020;
Tussenkomsten
De voorzitter meldt dat hij het punt ivm beslissing tot beëindiging van opstalrecht en stopzetting
leasingovereenkomst mbt de brandweerkazerne en het punt Kazerneringsproject HVZ Fluvia graag
samen behandeld zou zien omdat de beide punten gaan over de brandweerkazernering zodat de

discussie samen kan worden genomen. Wel zal er punt per punt gestemd moeten worden omdat het 2
andere items zijn om over te stemmen maar de discussie wordt wel samengenomen in één globaal
gegeven. De twee punten worden eerst afzonderlijk toegelicht en daarover kan dan gediscussieerd
worden. Raadslid Coppens heeft een praktische vraag en hij vraagt hoe men het geluid ervaart van
het schepencollege. Het is nogal slecht. Hij vermoedt dat het met twee zaken te maken heeft : men zit
in een zeer grote ruimte en men beschikt hoogstwaarschijnlijk niet over een persoonlijke micro.
Misschien is dit vanavond niet meer te verhelpen. Hij gaat niet zeggen dat het storend is, maar hij
verstond de burgemeester nog een beetje maar hij had de indruk dat schepen Vandenbulcke moeilijker
te begrijpen was. Hij weet niet of er in de loop van de avond nog iets aan zou kunnen gedaan worden.
Een koptelefoon zou volgens hem wonderen kunnen doen, als hij dat mag zeggen. Men zal hier nog
een tijdje bezig zijn als iedereen naar mekaar moet luisteren. Het raadslid vraagt of hij zijn vraag mag
stellen tenzij dat hij even wacht en de voorzitter wenst te reageren. De Voorzitter meldt dat het raadslid
zijn vraag onmiddellijk mag stellen. Raadslid Coppens stelt zijn vraag vanuit een financiële
bezorgdheid. Het is natuurlijk een heel ingewikkelde constructie en hij heeft ze even bekeken. Hij heeft
het vorige maand of twee maanden geleden ook bekeken toen het van de agenda gehaald werd. Hij
vraagt zich af of dit eigenlijk voor de stad 100% financieel neutraal is, behoudens misschien dat de stad
vervroegd en niet sneller de BTW moet terugbetalen zoniet kon de stad beetje langer sparen, bij wijze
van spreken. Maar dat wil hij nog achterwege houden. Voor de rest had hij graag vernomen van het
college, als heel die operatie 100% neutraal is, om het dan zo uit te drukken, los van die BTW die voor
onze stad financieel neutraal is. Er is de lening die loopt en hij gaat ervan uit dat die afbetaald wordt en
men krijgt daarvoor geld in de plaats. Alles bij elkaar genomen en zonder daar in te zoomen op een
aantal deelaspecten, is zijn vraag is dit 100% financieel neutraal voor de stad. De Voorzitter
veronderstelt dat vanuit het schepencollege daar op geantwoord zal worden. Hij denkt niet dat het
vanavond nog te verhelpen is, omdat er gewerkt wordt met een centraal systeem voor het
schepencollege. Maar hij raadt iedereen aan om luid genoeg te spreken alsook om de papieren te laten
liggen want men hoort het geritsel ook tot hier. Er wordt enorm veel geluid opgenomen. Hij begrijpt de
bezorgdheid van raadslid Coppens en de opmerkingen daaromtrent. Hij ervaart ook dat er iets minder
papiergerommel mag zijn, dan is het geluid beter hoorbaar. Schepen Syssauw bekijkt de cijfers en zal
later op de avond als het kan, de vraag beantwoorden. Raadslid Coppens antwoordt dat als het
antwoord niet onmiddellijk komt, hij daar geen problemen mee heeft. Dit laat hem wel toe om die kleine
bedenking te maken dat hij het spijtig vindt dat het schepencollege eigenlijk nog niet weet, dat als heel
die procedure afgerond is wat de uitkomst is en dit punt komt voor op de gemeenteraad. Hij vindt het
eigenlijk een beetje spijtig als men eigenlijk niet weet als het voor de stad budgetneutraal is. Los
daarvan zou hij het wel appreciëren als nu de oefening wordt gedaan bij wijze van spreken. Als hij het
zo mag uitdrukken en het is misschien te hard uitgedrukt maar hij zou de schepen van financiën
dankbaar zijn als de oefening nu even kan gemaakt worden en dat hij dan later op de avond het
antwoord zou mogen ontvangen. Raadslid Mingels vindt de vraag die raadslid Coppens stelt, toch wel
vrij belangrijk. Als de gemeenteraad het niet heeft over een neutrale oefening dan heeft de stad een
bijkomende kost. Dat is toch wel niet onbelangrijk om mee te nemen ook in het stemgedrag. Misschien
kan men dat punt even uitstellen zodat dit vanavond nog een antwoord krijgt en dan kan men dat in de
loop van de avond nog hernemen met een antwoord. Want de gemeenteraad weet niet in hoeverre de
stad zich engageert met een financieel gevolg die men blijkbaar niet kent. Hij vindt dat toch wel een
bevreemdende situatie. De Voorzitter vindt niet dat het uitstellen van het punt aan de orde is omdat er
werd gezegd dat er nog een antwoord zal volgen. Het gaat om het algemeen principe. Het eerste
principe gaat over de BTW-constructie die iedereen wel kent en dient om die grond terug bij de stad
onder te brengen. Daarnaast is er het akkoord dat in de verschillende gemeenten reeds is
goedgekeurd. Hij begrijpt de vragen hieromtrent. Het schepencollege is daaromtrent bezig om een
antwoord te formuleren. Maar hij denkt dat ondertussen wel degelijk de stemming die hier voorligt,
verder kan laten gaan, minstens de stemming omtrent de overdracht van de grond naar de
stad. Schepen Syssauw antwoordt op de vraag van raadslid Coppens dat ze kan bevestigen dat de
operatie voor het kazerneringsproject van de HVZ Fluvia positief is voor dit meerjarenplan en dit is
trouwens ook meegerekend geweest maar deze geeft geen negatieve invloed op onze
stadsfinanciering. Raadslid Coppens bedankt de schepen om toch snel het nodige opzoekingswerk te
hebben gedaan. Toch een kleine nuance en zijn vraag ging daar niet zozeer over, maar de schepen
heeft er dan op het einde toch iets over gezegd, namelijk dat het budget of financieel neutraal is in dit
meerjarenplan. Zijn vraag is of heel de operatie voor de stad 100% budgetneutraal. Er loopt ook een
lening waarvan hij vermoedt dat ze loopt voor 20. Dit behelst natuurlijk meer dan het huidige financieel

meerjarenplan en met andere woorden het is niet zozeer de invloed op dit meerjarenplan maar gaat het
wel over invloed van de hele operatie en zo heeft hij toch begrepen. Als hij goed geluisterd heeft is dat
100% financieel neutraal. Hij zou toch graag eens horen van de bevoegde schepen als dat mag en ook
kan. Schepen Syssauw antwoordt dat door deze transactie de eigendom van deze kazerne van het
AGB naar de stad overgaat. Deze kazerne wordt aan Fluvia verkocht die de prijs zal terug betalen
gespreid over een periode van vijf jaar. Dit komt erop neer dat de investeringstoelage die iedere
deelgenoot van HVZ Fluvia normaal zou moeten betalen verminderd wordt. Alle gemeenten en steden
betalen naast een werkingssubsidie ook een speciale toelage voor de investeringen met het oog op het
kazerneringsproject. De stad verkoopt de kazerne en in ruil daarvoor krijgt de stad over de volgende vijf
jaar de prijs daarvoor terugbetaald. Concreet betekent dit dat eigenlijk de investeringstoelage die de
stad aan Fluvia moet betalen, geneutraliseerd wordt door deze terugbetaling van de koopsom van de
kazerne. Wanneer de koopsom van de kazerne aan de stad zal zijn terugbetaald, dan staan de stad op
gelijke voet met de andere steden en gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone. Dan zal
de stad ook moeten bijdragen aan de hulpverleningszone met een investeringstoelage en met de
gebruikelijke werkingstoelage. Het kazerneringsproject heeft tot gevolg dat de steden en gemeenten die
deel uitmaken van de hulpverleningszone jaarlijks een bepaald bedrag aan de hulpverleningszone
zullen bedragen voor de toekomstige investeringen. Voor de stad Menen komt dat eigenlijk op neer op
een tegoed dat gedurende de eerste vijf jaar zal terugbetaald worden voor de eigen kazerne. Dat is
eigenlijk een investeringstoelage, die de stad eigenlijk niet in de rekening zal opgemerkt worden omdat
die tegen geboekt is en de ontvangsten van de kazerne daartegenover staan. Raadslid Coppens
bedankt voor het antwoord. Als hij het dus samenvat en hij doet het bewust omdat hij dit graag wil zien
dat het zo in de notulen staat. Het is dus budgetneutraal aan de hand van een vergoeding, die de
stad gedurende een aantal jaren niet zal moeten betalen als vennoot en welke de andere gemeenten
dit ondertussen wel zullen moeten betalen omdat ze niet over een kazerne beschikken. En op het
moment dat de stad wel die vergoeding zal wel moeten betalen, dan zal dit 100% financieel neutraal
zijn, want dat heeft hij niet gehoord. Dat moet 100% financieel neutraal zijn los van het feit dat de BTW
iets vervroegd moet terugbetaald worden en dat het AGB daar ook wel de liquiditeiten voor nodig heeft.
De Voorzitter meldt dat alles wat hier gezegd wordt, opgenomen worden en de secretaris op zijn
gebruikelijk methode aan het noteren is en dat dit dus inderdaad opgenomen wordt in het verslag.

Stemming
Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens,
Caroline Bonte-Vanraes, 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, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries
Defossez), 2 onthoudingen (Berenice Bogaert, Eddy Vandendriessche)
Besluit
Artikel 1 :De gemeenteraad beslist om in functie van de toekomstige overdracht van de
brandweerkazerne Menen aan de HVZ Fluvia, dit binnen het voorziene kazerneringsproject van Fluvia,
volgende overeenkomsten met het AGB Woonbedrijf Menen minnelijk te beëindigen:


de kaderovereenkomst onroerende financieringshuur dd. 28.02.2014



de opstalovereenkomst (akte dd. 15.05.2014),



de leasingovereenkomst dd. 07.02.2015

Artikel 2 : De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst opgemaakt door de Vlaamse Dienst
Vastgoedtransacties tussen de Stad Menen (opstalgever of grondeigenaar) en het AGB Woonbedrijf
Menen (opstalhouder) tot minnelijke beëindiging van het opstalrecht en leasing voor de
brandweerkazerne Menen, goed.
De beëindiging van het opstalrecht gebeurt tegen de betaling door de stad Menen van
2.920.401,68 € aan het AGB Menen; Deze vergoeding regelt enkel de beëindiging van het
opstalrecht. De beëindiging van het opstalrecht gaat in per 31 december 2020.

Artikel 3 :De beëindiging van de onroerende leasing gaat in per 31 december 2020.
De beëindiging van de onroerende leasing gebeurt tegen de afzonderlijke betaling door het AGB
Woonbedrijf Menen van 1.737.055,69 € aan de stad Menen.
Artikel 3 : Op verzoek van de WVI wordt de bijzondere clausule nog ingevoegd in de akte, nl. "De
opstalhouder verzaakt uitdrukkelijk aan eender welke financiële tussenkomst van WVI bij aanleg en/of
uitbreiding van de nutsvoorzieningen in het openbaar domein. WVI wordt uitdrukkelijk ontheven van
eender welke aansprakelijkheid dienaangaande."
Artikel 4 : De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties wordt verzocht de akte te verlijden. Voor zoveel als
nodig verzoekt de opstalgever om de kosteloze registratie in toepassing van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit. Tevens verzoekt de opstalgever om de kosteloze registratie, voorzien door
artikel 161, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zodat deze akte kosteloos
wordt geregistreerd.
Artikel 5 : Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij
de overschrijving van een uitgifte van deze akte.
Artikel 6 : Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de opstalhouder (AGB Woonbedrijf Menen)
Artikel 7 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan


HVZ Fluvia



AGB Woonbedrijf Menen



WVI



Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties



Financieel directeur stad Menen

7. GR/2020/227 | Kazerneringsproject HVZ Fluvia. Goedkeuring van de Kaderovereenkomst (en
bijlagen) in het kader van het Collectieve Investeringstraject en Kazerneringsproject in
samenwerking met Hulpverleningszone Fluvia.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2 en art 40 §1 houdende specifieke
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake daden van beschikking mbt onroerende goederen van de
gemeente.
Juridische grond


Het Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de
hulpverleningszones, artikel 10, 3°;



De Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, artikel 14.

Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat:
A. De stad Menen is lid van hulpverleningszone Fluvia waarbinnen over de gemeentegrenzen heen in
een netwerk van brandweerposten op verschillende vlakken wordt samengewerkt;
B. De stad Menen en de steden en gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk,
Kuurne, Ledegem, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem (hierna gezamenlijk de “Steden en
Gemeenten” genoemd) houder zijn van rechten met betrekking tot welbepaalde onroerende goederen
die als kazerne-infrastructuur dienst doen (de “Kazerne-infrastructuur”), gelegen in de provincie WestVlaanderen, als volgt (situatie op 31 december 2019):
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C. HVZ Fluvia was tot 2019 houder van een kosteloos gebruiksrecht met betrekking tot elk van de
onroerende goederen (uitgezonderd de grond) deel uitmakend van de Kazerne-infrastructuur
(uitgezonderd het onroerend goed hierboven vermeld onder nr. 5);
Gelet in dit verband op de gebruiksovereenkomst en bijgevoegd addendum bij deze overeenkomst dd.
23.12.2015 tussen de stad Menen en HVZ Fluvia voor het gebruik van de kazernegebouwen te Menen
(goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 21.12.2015)(huidige categorie 1);
Gelet in dit verband op de gebruiksovereenkomst en bijgevoegd addendum bij deze overeenkomst dd.
23.12.2015 tussen de stad Menen en HVZ Fluvia voor het gebruik van de kazernegebouwen te Lauwe
(goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 21.12.2015) (huidige categorie 3);
D. De Kazerne-infrastructuur zoals hierboven vermeld onder de nrs. 1 tot en met 16 behoren tot
Categorie 3 , met uitzondering van de onroerende goederen vermeld onder de nrs. 5 en 14, dewelke
behoren tot Categorie 1 van kazernes.
E. Fluvia en de Steden en Gemeenten hebben vastgesteld dat de huidige organisatie van de Kazerneinfrastructuur suboptimaal is en dat verregaande investeringen noodzakelijk zijn om de Kazerneinfrastructuur te kunnen laten voldoen aan de noden van de zone in de huidige technische en
organisatorische context.
F. Fluvia en de Steden en Gemeenten wensen de bestaande juridische structuur betreffende de
Kazerne-infrastructuur te wijzigen om operationeel te kunnen optimaliseren.
G. In dit verband is door de Steden en Gemeenten en Fluvia gezamenlijk een kaderovereenkomst
opgesteld (hierna de “Kaderovereenkomst”);

H. Om deze doelstelling te bereiken, hebben Fluvia en, de Steden en Gemeenten gezamenlijk
geopteerd voor een traject van collectieve investering door Fluvia, mits maximale validering van de
inspanningen van de onderscheiden Steden en Gemeenten en Leiedal, waarbij:


In een eerste fase: de Steden en Gemeenten rechten op de gronden behouden waarop de
nieuwe infrastructuur zich bevindt of waarop nieuwbouw zal gebeuren, maar door de Steden en
Gemeenten aan Fluvia een recht van opstal wordt verleend op hetzij de bestaande
infrastructuur (voor zover deze nieuw is) hetzij de grond met het oog op de constructie van
nieuwe infrastructuur door Fluvia, hetgeen de Steden en Gemeenten of Leiedal toelaat om
gedragen inspanningen te valideren of het valorisatiepotentieel van de gronden ultiem te
behouden; en



In een latere fase: Fluvia een recht van opstal kan verwerven op bestaande, oude infrastructuur
welke initieel niet in opstal werd gegeven en Fluvia wenst te renoveren.

(hierna het “Collectieve Investeringstraject”)
I. Voormeld Collectieve Investeringstraject, zoals hierboven beschreven, hangt samen met een
investeringstraject dat over meerdere jaren loopt en zal gefinancierd worden via de zgn. dotatie 2.0,
dewelke een investeringscomponent zal bevatten.
J. In de Kaderovereenkomst worden drie categorieën van onroerende goederen onderscheiden en
gedefinieerd:


Categorie 1: “sites bestaande uit constructies op en met grond, gelegen te Menen, DeerlijkAnzegem en Waregem, waarbij de desbetreffende steden en gemeenten zijn
opgetreden/optreden als bouwheer van reeds bestaande/in oprichting zijnde/nog op te richten
constructies bestaande in kazerne-infrastructuur en waar er op een later ogenblik, en mits
uitoefening van een aan Fluvia verleende call-optie, door de betrokken stad en/of gemeente
een eigendomsoverdragend opstalrecht zal worden gevestigd ten voordele van Fluvia met
betrekking tot voormelde constructies, in het bijzonder omvattend de Kazerne-infrastructuur
Menen, de Nieuwe Kazerne-infrastructuur Deerlijk-Anzegem en de Nieuwe KazerneInfrastructuur Waregem.”



Categorie 2: “sites bestaande uit braakliggende grond(en) (eventueel na geplande afbraak in
het kader van herontwikkeling) waar er op een later ogenblik, en mits uitoefening van een aan
Fluvia verleende call-optie, door de betrokken stad, gemeente een opstalrecht zal worden
gevestigd op deze grond(en) ten voordele van Fluvia, op grond waarvan Fluvia de toelating zal
hebben om op eigen risico en kosten op deze grond(en) over te gaan tot oprichting van
constructies, in het bijzonder omvattend de gronden beschreven in Bijlage 1.1 alsmede de
Weerhouden Categorie 2 Gronden, zoals bedoeld in Artikel 5.2.2.”



Categorie 3: “sites bestaande uit constructies bestaande in kazerne-infrastructuur op en met
grond, waarvan Fluvia tot 2019 de constructies kosteloos bezette op grond van een
gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur afgesloten met de betrokken stad en/of
gemeente ,in het bijzonder omvattend de Kazerne-infrastructuur waarvan sprake in overweging
(A) onder de nrs. 1 tot en met 16 (uitgezonderd nrs. 5 en 14 welke behoren tot Categorie 1).”

K. De gemeenschappelijke bedoeling van de Steden en Gemeenten en Fluvia bestaat er aldus in om in
lijn met het Collectieve Investeringstraject:


een call-optie te vestigen in het voordeel van Fluvia met betrekking tot Categorie 1 (met
onmiddellijke ingang), en met betrekking tot Categorie 2 (op termijn) (hierna “Call-optie”), om in
haar voordeel een (naargelang het geval, eigendomsoverdragend) opstalrecht te doen
vestigen, overeenkomstig de voorwaarden zoals in de Kaderovereenkomst beschreven (hierna
"Opstalrecht");



in afwachting van de inwerkingtreding van het (eigendomsoverdragend) opstalrecht met
betrekking tot Categorie 1, alvast een kosteloos recht van gebruik te vestigen in het voordeel
van Fluvia voor een periode die aanvangt op 1 januari 2020, zowel voor wat betreft de
Kazerne-infrastructuur Menen, als voor wat betreft de Kazerne-infrastructuur Waregem,

Kazerne-infrastructuur Beveren-Leie en respectievelijk de Nieuwe Kazerne-infrastructuur
Deerlijk–Anzegem, en van rechtswege zal eindigen op datum van inwerkingtreding van het
desbetreffende (eigendomsoverdragend) opstalrecht, overeenkomstig de voorwaarden zoals in
de Kaderovereenkomst beschreven (hierna "Kosteloos recht van gebruik");


een put-optie te vestigen (met onmiddellijke ingang) in het voordeel van de Steden en
Gemeenten, waaraan zij te allen tijde eenzijdig kunnen verzaken, met betrekking tot de
onroerende goederen zoals vermeld onder de nrs. 2,3,9,10,12,15 en 16 ofte de onroerende
goederen van Categorie3 uitgezonderd de kazerne-infrastructuur Hele, de kazerne infrastructuur Marke en de kazerne-infrastructuur uit Categorie 3 van die gemeenten ten
aanzien van ie reeds een project is geïdentificeerd in Categorie 1 of in Categorie 2 aangeduid
in de Bijlagen 1.1 en 1.2 ( "Putoptie") , iedere stad of gemeente voor wat betreft de Kazerneinfrastructuur die haar toebehoort overeenkomstig de overweging (A) om t.a.v. Fluvia een
eigendomsoverdragend opstalrecht te doen vestigen, overeenkomstig de voorwaarden zoals
hierna beschreven (hierna "Opstalrecht");



in afwachting van (i) de verzaking aan of niet-tijdige uitoefening van de put-optie of (ii) van de
inwerkingtreding van het eigendomsoverdragend opstalrecht met betrekking tot Categorie 3 in
uitvoering van voormelde put-optie of (iii) van het huurrecht met betrekking tot onroerende
goederen hierboven vermeld onder de nrs. 1, 4, 6, 7, 8, 11 en 13, alvast een kosteloos recht
van gebruik te bevestigen in het voordeel van Fluvia voor wat betreft de kazerne-infrastructuur
van Categorie 3 voor een periode die aanvangt op 1 januari 2020 en van rechtswege zal
eindigen op datum van (i) de verzaking aan of niet-tijdige uitoefening van de put-optie of (ii) van
inwerkingtreding van het desbetreffende (eigendomsoverdragend) opstalrecht of (iii) op 1
januari 2021 met betrekking tot onroerende goederen hierboven vermeld onder de nrs. 1, 4, 6,
7, 8, 11 en 13, overeenkomstig de voorwaarden zoals hierna beschreven (hierna “Kosteloos
recht van gebruik”);



in geval van (i) verzaking aan of niet-tijdige uitoefening van de put-optie of (ii) t.a.v. de
kazerne-infrastructuur van Categorie 3 waarvoor geen put-optie zal worden gevestigd, zijnde
de onroerende goederen hierboven vermeld onder de nrs. 1, 4, 6, 7, 8, 11 en 13, een huurrecht
te vestigen in het voordeel van Fluvia (behoudens uitzonderingen zoals hierna beschreven),
(hierna “Huurrecht”), waarbij aan Fluvia in het bijzonder een call-optie zal worden verleend
(hierna “Call-optie”) om in haar voordeel een (eigendomsoverdragend) opstalrecht te doen
vestigen (hierna “Opstalrecht”) op de desbetreffende Categorie 3 goederen (uitgezonderd
Kazerne-infrastructuur Heule en Kazerne-infrastructuur Marke waarvoor wel een nieuwe huurrespectievelijk gebruiksovereenkomst zal worden afgesloten, maar waarop geen dergelijke calloptie zal worden verleend), overeenkomstig de voorwaarden zoals in de Kaderovereenkomst
beschreven;

met dien verstande dat, telkens wanneer er in de Kaderovereenkomst (en de latere specifieke
overeenkomst) sprake is van een ‘opstalrecht’, dit recht zal worden gevestigd met betrekking tot het
volume op, boven en onder de desbetreffende grond, in voorkomend geval met inbegrip van de
bestaande constructies, doch zonder dat aan Fluvia, in haar hoedanigheid van opstalhouder, enig recht
wordt verleend met betrekking tot de grond zelf.
(hierna het “Kazerneringsproject”)
L. Het Collectieve Investeringstraject en het Kazerneringsproject, zoals hierboven beschreven, gaan uit
van een plan en visie voor een termijn van in totaal (minstens) achttien jaar oftewel drie
beleidstermijnen van telkens zes jaar waarbij de Steden en Gemeenten en, Fluvia erkennen en
aanvaarden dat de investeringsprojecten voor de eerste zes-jarige periode reeds concreet zijn afgelijnd
en beschreven in de Kaderovereenkomst, terwijl er voor wat betreft de toekomstige
investeringsprojecten, welke naar verwachting zullen worden gerealiseerd gedurende de 2de en 3de
beleidstermijn van zes jaar, op datum van ondertekening van onderhavige Overeenkomst, hoogstens
een indicatief budget gekend is.

De Steden en Gemeenten nemen kennis van de beleidsnota, gevoegd als Bijlage 7 bij de
Kaderovereenkomst, waaruit o.a. een inspanningsverbintenis blijkt tot realisatie van een vergelijkbaar
aantal (lees: tussen drie en zes) investeringsprojecten gedurende de 2de en 3de beleidstermijn van zes
jaar als hetgeen wordt voorzien gedurende de eerste beleidstermijn van zes jaar;
M. De Kazerne-infrastructuur Menen werd opgericht door autonoom gemeentebedrijf Woonbedrijf
Menen op grond van een recht van opstal aan haar verleend ingevolge opstalakte verleden voor het
Comité van Aankoop Onroerende Kortrijk, instrumenterend ambtenaar Luc Bataillie, commissaris, op
15 mei 2014 (de Opstalakte Menen) en de Kazerne-infrastructuur Menen vervolgens aan de Stad
Menen in leasing werd gegeven door autonoom gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen ingevolge akte
van onroerende leasing verleden door Mevrouw Martine Fournier, in haar hoedanigheid van
burgemeester van de Stad Menen, op 7 februari 2015 (de Leasingakte Menen);
N. De Gemeente Deerlijk en Gemeente Anzegem, zoals uiteengezet in overweging (B) onder het nr. 5,
samen volle eigenaar zijn, elk voor de onverdeelde helft van de grond gelegen langs de
Vichtesteenweg, ingevolge notariële akte van aankoop verleden voor notaris Wim Taelman op 17
februari 2017, waarbij Gemeente Deerlijk en Gemeente Anzegem vervolgens gezamenlijk zijn
opgetreden als bouwheer in het kader van de bouw en ontwikkeling, op voormelde grond, van een
onroerend complex bestaande in een nieuwe brandweerkazerne (de Nieuwe Kazerne-Infrastructuur
Deerlijk-Anzegem). De Nieuwe Kazerne-Infrastructuur Deerlijk-Anzegem behoort tot Categorie 1;
O. De De Stad Waregem volle eigenaar is geworden van gronden gelegen te Waregem, Sint-ElooisVijve, volgens kadastraal uittreksel dd. 22 april 2020 ten Kadaster gekend onder Waregem, afdeling 6,
sectie A, nr. 267/K/2 P0000, nr. 268/E P0000 en nr. 267/H/2/P0000, met een totale oppervlakte volgens
het Kadaster van 66a 32ca, ingevolge notariële akte van aankoop verleden voor notaris Ronny
Eeckhout op 26 april 2016, waarbij de Stad Waregem weldra zal optreden als bouwheer in het kader
van de bouw en ontwikkeling, op voormelde gronden, van een onroerend complex bestaande in een
nieuwe brandweerkazerne (de Nieuwe Kazerne- Infrastructuur Waregem). De Nieuwe KazerneInfrastructuur Waregem behoort tot Categorie 1;
P. Overwegende dat de zakelijke rechten op de onroerende goederen waarop dit besluit betrekking
heeft of zal hebben en die aan de Stad Menen toebehoren enkel aan Fluvia kunnen worden
overgedragen binnen de voorwaarden en modaliteiten hiertoe bepaald in het ontwerp van
Kaderovereenkomst. Aldus wordt afgeweken van het principe dat onroerende goederen van een
gemeente steeds worden vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie. Dit is
gerechtvaardigd gelet op het specifieke karakter van het onroerend goed in kwestie en het feit dat het
dient of zal dienen ter bescherming van de openbare veiligheid binnen de stad Menen en het feit dat
de stad Menen slechts tot één hulpverleningszone, namelijk FLUVIA, behoort;
Q. Overwegende dat de Kaderovereenkomst tot doel heeft de modaliteiten en voorwaarden
betreffende de Call-optie, het Opstalrecht, het Kosteloos recht van gebruik en het Huurrecht te bepalen
en in het algemeen de afspraken vast te leggen die tussen Partijen zullen gelden in het kader van het
Collectieve Investeringstraject en met betrekking tot het Kazerneringsproject;
R. Gelet op de formele goedkeuring van deze Kaderovereenkomst en de bijlagen eraan door het
Zonecollege van FLUVIA op 13 november 2020 en aansluitend door de Zoneraad op 13 november
2020;
S. Overwegende dat het verlijden van de notariële akten tot vestiging van het Opstalrecht betreffende
Categorie 1, volgens de actuele planning, bedoeld is plaats te vinden in de maanden april, mei of juni
2021;
Aanvullend, gelet op de algemene voorwaarden van het opstalrecht, vernoemd in bijlage 4 bij de
kaderovereenkomst. Dit opstalrecht wordt gevestigd om reden van realisatie van het
Kazerneringsproject , voor de duur van 50 jaar, en is automatisch verlengbaar tot 99 jaar; Dit
opstalrecht wordt kosteloos gevestigd, zij het mits vergoeding aan de opstalgever van de bestaande
constructies waarvan het eigendomsrecht ingevolge de vestiging van het opstalrecht aan de
opstalhouder wordt overgedragen; de kosten verbonden aan de exploitatie van de kazerneinfrastructuur vallen gedurende de duur van het opstalrecht ten laste van Fluvia. De grond blijft in

eigendom van de opstalgever; de notariële akte tot opstalrecht zal worden verleden uiterlijk 30 juni
2021;
De totale kostprijs van de constructies (brandweerkazerne Menen zoals opgericht door het AGB
Woonbedrijf Menen, op basis van het totaal van de facturen die aan Fluvia worden voorgelegd,
bedraagt 2.920.401,68 €.
Gelet op de algemene voorwaarden vermeld in de ontwerpovereenkomst (bijlage 2.2) tot vestiging van
een kosteloos recht van gebruik, op te maken in afwachting van het verlijden van de notariële akte tot
opstalrecht , waardoor de brandweerkazerne Menen kosteloos in gebruik kan genomen worden voor
een periode die aanvang neemt op 1/1/2020, van rechtswege eindigend op datum van de
inwerkingtreding van het opstalrecht;
Gelet op de algemene voorwaarden vermeld in de ontwerpovereenkomst (bijlage 2.4) tot vestiging van
een kosteloos gebruiksrecht op te maken voor een periode die aanvang neemt op 1/1/2020, eindigend
op datum 31/12/2020, voor de kazerne te Lauwe;
Gelet op de algemene voorwaarden vermeld in de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een
huurrecht (bijlage 3.1), op te maken , met call-optie naargelang de verdere visie op de ontwikkeling van
de kazerne, waardoor de brandweerkazerne Lauwe tegen forfaitaire huurvergoeding (10 % van de
huurwaardering) in gebruik kan genomen worden voor een periode die aanvang neemt op 1/1/2021,
van rechtswege eindigend op datum van de inwerkingtreding van het opstalrecht, tegen forfaitaire
huurvergoeding van 1.940,00 €/jaar voor de kazerne Lauwe;
Gelet op de toelichtingsnota (bijlage 7 ) horende bij de kaderovereenkomst, tot toelichting van het
integrale kazerneringsproject van HVZ Fluvia, en de vooropgezette tijdslijn;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 2 december 2020;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad van de stad Menen neemt kennis van het ontwerp van
Kaderovereenkomst en de bijlagen eraan, in het kader van het collectieve Investeringstraject en het
kazerneringstraject in samen werking met de HVZ FLUVIA, namelijk
- Bijlage 1.1 – Lijst reeds geschikt bevonden Categorie 2 – gronden;
- Bijlage 1.2 – Plan houdende aanduiding van Site Lauwe-Marke Bramier;
- Bijlage 1.3 – Plan houdende aanduiding van Site Kortrijk-Zwevegem Evolis;
- Bijlage 2.1 – Template recht van gebruik (Deerlijk-Anzegem);
- Bijlage 2.2 – Template recht van gebruik (Menen);
- Bijlage 2.3 – Template recht van gebruik (Waregem);
- Bijlage 3.1 – Template huurovereenkomst (Categorie 3 met uitzondering van Kazerne-infrastructuur
Heule en Kazerne-infrastructuur Marke);
- Bijlage 3.2 – Template huurovereenkomst (Kazerne-infrastructuur Heule);
- Bijlage 3.3 – Template huurovereenkomst (Kazerne-infrastructuur Marke);
- Bijlage 4 – Algemene voorwaarden van het opstalrecht;
- Bijlage 5 – Lijst van bestaande kosteloze gebruiksrechten;
- Bijlage 6 – Huurtabel
- Bijlage 7 – Beleidsnota
zoals deze aan onderhavig besluit zijn gevoegd.
Artikel 2: De gemeenteraad van de stad Menen keurt het ontwerp van Kaderovereenkomst en de
bijlagen, zoals deze aan onderhavig besluit zijn gevoegd, goed.
Deze Kader overeenkomst wordt gesloten voor een duurtijd die ingaat vanaf de ondertekening van
deze Kaderovereenkomst door alle partijen en eindigt bij de voltooiing van het volledige
Kazerneringsproject, zonder recht op voortijdige beëindiging.
Artikel 3: De gemeenteraad draagt de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur op om
de Kaderovereenkomst en haar bijlagen namens de stad Menen te ondertekenen.

Artikel 4: (ALS CATEGORIE 1)
§ 1. De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen om de Kaderovereenkomst
en haar bijlagen uit te voeren en de verdere stappen te ondernemen en specifieke overeenkomsten te
laten ondertekenen om aldus een call-optie te vestigen in het voordeel van Fluvia met betrekking tot
KAZERNE GELEGEN TE MENEN,Krommebeekstraat 34 (hierna “Onroerend Goed”), in de
Kaderovereenkomst omschreven als een goed van Categorie 1 (Call-optie), om in haar voordeel een
[eigendomsoverdragend] opstalrecht te doen vestigen, overeenkomstig de voorwaarden en voor de
doeleinden zoals in de Kaderovereenkomst bepaald.
§ 2. De gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen om de verdere stappen
te ondernemen en specifieke overeenkomsten te ondertekenen om in afwachting van de
inwerkingtreding van het [eigendomsoverdragend] opstalrecht zoals bepaald in artikel 4 §1, alvast een
kosteloos recht van gebruik te vestigen in het voordeel van Fluvia met betrekking tot de kazerneinfrastructuur gelegen te Menen, Krommebeekstraat 34, voor een periode die aanvangt op 1 januari
2020, en van rechtswege zal eindigen op datum van inwerkingtreding van het desbetreffende
[eigendomsoverdragend] opstalrecht, overeenkomstig de voorwaarden en voor de doeleinden zoals in
de Kaderovereenkomst bepaald.
In het bijzonder wordt de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een recht van gebruik voor de
brandweerkazerne Menen (bijlage 2.2) goedgekeurd.
Artikel 5 : (ALS CATEGORIE 2 en reeds gekende site]
De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen om de Kaderovereenkomst en
haar bijlagen uit te voeren en de verdere stappen te ondernemen en specifieke overeenkomsten te
laten ondertekenen om Fluvia een Call-optie toe te staan op de Kazerne gelegen te site Lauwe-Marke
Bramier, gelegen te Menen, Bramier 1 in de Kaderovereenkomst omschreven als een goed van
Categorie 2 overeenkomstig de voorwaarden en voor de doeleinden zoals in de Kaderovereenkomst
bepaald.
Artikel 6: (ALS CATEGORIE 3)
§1. De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen om de Kaderovereenkomst
en haar bijlagen uit te voeren en de verdere stappen te ondernemen en specifieke overeenkomsten te
laten ondertekenen zodat de Stad Menen t.a.v. de kazerne-infrastructuur van Categorie 3 waarvoor
geen Put-optie zal worden gevestigd, zijnde het onroerend goed hierboven vermeld onder nr. 1 (i.e. de
KaAZERNE GELEGEN TE LAUWE, Rekkemstraat 64) een huurrecht kan vestigen in het voordeel van
Fluvia, overeenkomstig de voorwaarden zoals in de Kaderovereenkomst beschreven, waarbij aan
Fluvia in het bijzonder een call-optie zal worden verleend om in haar voordeel een
[eigendomsoverdragend] opstalrecht te doen vestigen op het Onroerend Goed, overeenkomstig de
voorwaarden en voor de doeleinden zoals in de Kaderovereenkomst bepaald;
§ 2. De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen om de verdere stappen te
ondernemen en specifieke overeenkomsten te laten ondertekenen om in afwachting van het huurrecht
zoals bepaald in artikel 6 §1, alvast een kosteloos recht van gebruik te bevestigen in het voordeel van
Fluvia met betrekking tot de KAZERNE TE LAUWE voor een periode die aanvangt op 1 januari 2020
en van rechtswege zal eindigen op 1 januari 2021 t.a.v. de kazerne-infrastructuur van Categorie 3
waarvoor geen Put-optie zal worden gevestigd, zijnde het onroerend goed hierboven vermeld
onder nr. 1 (i.e. de Kazerne gelegen te LAUWE, Rekkemstraat 64) overeenkomstig de voorwaarden en
voor de doeleinden zoals in de Kaderovereenkomst bepaald.
In het bijzonder wordt de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een recht van gebruik voor de
brandweerkazerne te Lauwe (cat. 3) (bijlage 3.1)goedgekeurd.
Artikel 5: De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen alle nodige
uitvoeringshandelingen te stellen met betrekking tot voormelde beslissingen en onder meer
kennisgeving hiervan te verrichten aan Hulpverleningszone Fluvia, Doorniksesteenweg 214a, 8500
Kortrijk.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit:
 Het ontwerp van Kaderovereenkomst m.i.v. de bijlagen:
 Bijlage 1.1 – Lijst reeds geschikt bevonden Categorie 2 – gronden

 Bijlage 1.2 – Plan houdende aanduiding van Site Lauwe-Marke Bramier
 Bijlage 1.3 – Plan houdende aanduiding van Site Kortrijk-Zwevegem Evolis
 Bijlage 2.1 – Template recht van gebruik (Deerlijk-Anzegem)
 Bijlage 2.2 – Template recht van gebruik (Menen)
 Bijlage 2.3 – Template recht van gebruik (Waregem)
 Bijlage 3.1 – Template huurovereenkomst (Categorie 3 met uitzondering van Kazerne-infrastructuur
Heule en Kazerne-infrastructuur Marke)
 Bijlage 3.2 – Template huurovereenkomst (Kazerne-infrastructuur Heule)
 Bijlage 3.3 – Template huurovereenkomst (Kazerne-infrastructuur Marke)
 Bijlage 4 – Algemene voorwaarden van het opstalrecht
 Bijlage 5 – Lijst van bestaande kosteloze gebruiksrechten
 Bijlage 6 – Huurtabel
 Bijlage 7 – Beleidsnota
8. GR/2020/228 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop tussen de stad Menen en
Gaselwest inzake de verkoop van gronden gelegen J&M Sabbestraat (voor hernieuwing
gascabine) en Zandputstraat (voor hernieuwing elektriciteitscabine).
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Artikel 56§1 inzake bevoegdheid College van burgemeester en schepenen ter voorbereiding van
dossiers voor de Gemeenteraad.
Juridische grond


de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake verkoop (artikel 1582 t.e.m. 1685BW);



het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de bevoegdheid van
de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties;



Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en
provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);



De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO);

Feiten, context en argumentatie
De stad ontving de vraag vanwege Gaselwest/Fluvius tot verkoop van 2 percelen restgrond voor de
oprichting gascabine en uitbreiding van 2 elektriciteitscabines. De onderhandelingen tot verkoop aan
Gaselwest zijn inmiddels afgerond.
Dit betreft volgende percelen:
1/Het eerste perceel grond is gelegen J. en M. Sabbestraat 163A, op site Park ter Walle, bekend
volgens titel sectie E deel van nummer 1008K /76, thans gekend ten kadaster sectie E deel van
nummer 1008F79P0000 (gereserveerd kadastraal perceelnummer: 1008E80P0000), met een
oppervlakte volgens meting van vijftien centiare vijfenzeventig vierkante decimeter (15ca 75dm²);Een
opmetingsplan werd opgemaakt voor het perceel gelegen J. & M. Sabbestraat door landmeter-expert
dhr. Wouter De Maegt op 12 januari 2018, plannr. 34027-10324. Het perceel is aangeduid op het
opmetingsplan als lot met doorgetrokken rode lijn tussen punten A, B, C en D met een totale
oppervlakte van 15ca 75dm².
Ingevolge akte vestiging van een erfpachtrecht dd. 8 september 2014 werd een erfpachtrecht gevestigd
ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen. De Raad van Bestuur AGB
verleende op 27.03.2018 als erfpachter toestemming tot verkoop en algemene erfdienstbaarheid voor
ondergrondse leidingen.
2/ Het tweede perceel is gelegen op de gronden van de oude begraafplaats Menen, Zandputstraat 12+
te 8930 Menen; kadastraal gekend sectie A nummer 0330HP0000 met een oppervlakte volgens
kadaster van éénentwintig centiare (21ca) en volgens meting van twintig centiare en 9 vierkante
decimeter (20ca 9dm²).

Een opmetingsplan werd opgemaakt voor het perceel gelegen Zandputstraat 12+ door landmeterexpert dhr. Wouter de Maegt op 17 november 2016, plannr. 34372-10238. Het perceel is aangeduid op
het opmetingsplan als lot 1 met een totale oppervlakte volgens kadaster van 21 ca en volgens meting
van 20ca 9dm².
Beide stukken grond betreffen privaat eigendom van de stad , reeds meer dan dertig jaar.
De gemeenteraad nam op 28.09.2015 de principiële beslissing tot verkoop van het perceel
gelegen J. & M. Sabbestraat, en bepaalde de verkoopprijs op 300 €, overeenkomstig het
schattingsverslag opgemaakt door landmeter N. Deprez. dd 07.09.2015, gezien de ligging in gebied
voor dagrecreatie (recreatiezone). Een onderhandse verkoopovereenkomst voor het perceel gelegen J.
& M. Sabbestraat tussen Eandis en de Stad Menen werd reeds opgemaakt op 21.10.2015;
Het College van burgemeester en schepenen nam op 16.08.2016 de principiële beslissing tot verkoop
en tot bepalen van de verkoopprijs van het perceel gelegen in de Zandputstraat. De prijs voor de grond
in de Zandputstraat werd bepaald op 2000 €, gezien de ligging in woongebied. Visum hiertoe werd
verleend door het Comité tot Aankoop.
De verkopen zijn toen niet doorgegaan omdat de werken nog niet waren vergund, en omdat de
grondpositie nog diende geconcretiseerd worden. De bestaande cabines diende hernieuwd te worden
naar een grotere en meer moderne cabine om te voldoen aan diverse normen (Atex-regelgeving, met
vrije zone 1m rondom). Voor de bouw van de nieuwe cabines diende telkens een stuk openbaar
domein aangekocht te worden. Inmiddels zijn beide cabines gebouwd en dient de verkoop nog
geformaliseerd worden.
De verdeling van de gronden werd door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd in
zitting van 21 oktober 2020.
De ontwerpakte tussen de Stad Menen enerzijds, en Gaselwest anderzijds, werd op verzoek van
Fluvius opgemaakt door notariskantoor Guillemyn uit Lauwe; dit ontwerp dient ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd te worden, waarna de authentieke akte kan worden verleden.
De verkoop gebeurt voor verplaatsing, hernieuwing en uitbreiding van bestaande gascabine (J&M
Sabbestraat) en bestaande elektriciteitscabine (Zandputstraat);
De totaalprijs bedraagt 2.300,00 €.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 02 december 2020 wordt het dossier
verwezen naar de gemeenteraad van december ter goedkeuring van de ontwerpakte tot verkoop.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om een perceel grond gelegen J. & M. Sabbestraat, 1e afdeling Menen,
sectie E deel van nr. 1008K76 (15ca 75dm²) en een perceel grond gelegen Zandputstraat 12+ te 8930
Menen, kadastraal gekend sectie A nummer 0330HP0000 (21 ca) te verkopen aan Gaselwest om
redenen van algemeen belang, nl. voor de uitbreiding en plaatsing van bestaande cabines. De verkoop
gebeurt tegen de prijs van 2.300,00 € in totaal.
Artikel 2 : De ontwerpakte tussen Gaselwest en de Stad Menen opgemaakt door notaris Guillemyn uit
Lauwe wordt verwezen naar de eerstvolgende Gemeenteraad ter goedkeuring. De ontwerpakte in
bijlage wordt gevoegd bij deze beslissing.
Artikel 3 : De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen
enige ambtshalve inschrijving uit hoofde deze akte te nemen.
9. GR/2020/259 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het AGB Menen

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Bevoegdheid orgaan


Artikel 56. van Decreet Lokaal Bestuur

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval
binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;


Art. 5 uit de statuten AGB.
Doel en activiteiten: het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor
onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

De Gemeenteraad beslist tot vrijgave en opname van de voorziene budgetten en dit via een delegatie
aan de financiële dienst. ( volgens noodzaak en goedgekeurde facturen )
Feiten, context en argumentatie
In MJP van de Stad Menen werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen door
Stad Menen voorzien.
De behandeling in de gemeenteraad van december wordt gevraagd en dit ter goedkeuring voor de
opname van deze leningen.( zie bijlage - liquiditeiten budget / uitgaven ).
De uitbetaling van de gelden gebeurt in schijven : door de financiële dienst en dit ten bedrage en
volgens de goedgekeurde facturen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: In MJP van de Stad Menen werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen
door Stad Menen voorzien. De gemeenteraad van december 2020 keurt de opname van deze
leningen goed volgens noodzaak en goedgekeurde facturen.
10. GR/2020/238 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie. Goedkeuring
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Gelet op decreet Lokaal Bestuur, art 56 en 57.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur van 22 februari 2017



De goedkeuring in 2009 door de Vlaamse Overheid van de intergemeentelijke samenwerking
‘Kwalitatief Wonen in de Grensstreek’ met Menen, Wervik en Mesen.



De gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2019 houdende goedkeuring wijziging
reglement inzake de gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.

Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat we de bedragen van de inkomsten gelijk willen stellen met de bedragen van de
Vlaamse Renovatiepremie.
Overwegende dat we de inkomsten voor alleenstaanden met een persoon ten lasten gelijk willen stellen
met die van de Vlaamse Renovatiepremie.
Dit zijn de huidige inkomensgrenzen voor de verbeteringspremie van Menen:



43.870 euro voor een alleenstaande



62.670 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten
laste

De inkomensgrenzen voor de Vlaamse Renovatiepremie worden jaarlijks geïndexeerd door Wonen
Vlaanderen.
Dit zijn de huidige inkomensgrenzen voor de Vlaamse renovatiepremie:
Als u als bewoner de premie aanvraagt in 2020, mocht u twee jaar eerder (dus in 2018) niet meer
verdienen dan:


44.160 euro voor een alleenstaande



63.090 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.540 euro per
bijkomende persoon ten laste



63.090 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.540 euro per persoon ten
laste

Overwegende het positief advies op het Lokaal Woonoverleg bijeen op 12.11.2020;
Overwegende de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.11.2020;
Tussenkomsten
Raadslid Poot vindt het zeker positief dat de inkomensgrenzen worden gelijkgesteld met die van
Wonen Vlaanderen voor de aanvraag voor de Vlaamse renovatiepremie en dat zorgt voor uniformiteit
en bijgevolg voor duidelijkheid. Maar wat er wel spijtig is dat voor de aanvraagprocedure er geen
uniformiteit te bespeuren is. Bij de Vlaamse renovatiepremie moet de aanvraag pas gebeuren nadat de
werken zijn gebeurd. De facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn. Bij de gemeente moet de aanvraag
gebeuren voor de aanvang van de werken en mogen de facturen maximum 1 jaar oud zijn na
aanvraagdatum. Eigenlijk had ze graag daar wat meer uniformiteit gezien en dat maakt dat al die
premieaanvraagprocedures voor heel wat mensen ingewikkeld zijn. Ze weet niet of toegewerkt wordt
naar meer uniformiteit. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat de mensen die de aanvraag doen heel
vriendelijk en op tijd geïnformeerd worden om dit op voorhand te doen. De dienst huisvesting staat hen
ook bij om de administratie volledig in orde maken. Het is heel belangrijk dat men zicht heeft op welke
werken er zullen gebeuren en op welke facturen er zullen volgen. Vandaar dat er gevraagd wordt om
die aanvragen op voorhand te doen. Hij heeft niet de indruk dat er daar veel problemen rond zijn. Dat
zal te maken hebben met de goede dienstverlening van onze huisvestingsdienst. Hij stelt toch voor om
deze serieuze verbetering van deze premie goed te keuren en de procedures tot de aanvraag gelijk
stellen lijkt moeilijk haalbaar. De Voorzitter wil zelfs nog aanvullen dat dit inderdaad ook in de vorige
legislatuur heel doelbewust ook zo gesteld is. Er is steeds gezegd dat de aanvraag diende te gebeuren
voor de werken. Er werd terecht opgemerkt dat door de goede bijstand van de dienst huisvesting bij de
aanvraag op voorhand de mensen ook beter begeleid kunnen worden. Met de renovatiecoaches kan
men die mensen ook veel beter begeleiden en de investeringen maximaliseren. Hij blijft er ook bij dat
het een goede keuze is om op voorhand de aanvraag te doen. Voor bepaalde ingewikkelde situaties bij
sommige mensen is een goede begeleiding door de dienst huisvesting cruciaal en dit gebeurt ook zo.
Maar hij vindt dat het een bewust keuze is om op voorhand die aanvraag te laten indienen. Raadslid
Poot wenst hier op repliceren en is hier niet helemaal mee akkoord. Er zijn heel wat mensen waarbij dit
niet het geval is en zij heeft zelf ook gerenoveerd. Het is inderdaad zo dat men naar de dienst kan
stappen om daar begeleiding te gaan vragen. Ze kent mensen die premies gemist hebben omdat zij
eigenlijk moeten rekening houden met twee verschillende procedures. Ze is ook in dit geval. Het is al
heel moeilijk als men begint aan een renovatie om met alle zaken rekening te houden, laat staan dat
men moet gaan uitzoeken wat en wanneer men dient aan te vragen. Wat de renovatiecoach betreft, is
het inderdaad heel nuttig. Maar ook de renovatiecoach kan niet iedereen helpen. Die begeleiding moet
echt wel gevraagd worden en niet iedereen doet dat. Zij gaan zich toch onthouden want zij vindt het
super jammer dat alles wat er gebeurt rond de premies niet in één aanvraagprocedure kan gebeuren en
dat dit niet in één loket kan gebeuren waar men alles kan indienen. Zij gaan zich daarom
onthouden. Schepen Vandenbulcke vindt het spijtig dat ze daar toch niet mee akkoord gaat, maar hij

blijft erbij dat de loketwerking goed verloopt. Hij heeft de laatste twee jaar er geen ervaring mee dat
mensen daardoor uit de boot vallen en hier zullen wel andere omstandigheden meespelen. Hij
neemt nota van dit standpunt en hij is blij dat er hier nog beter reglement zal worden goedgekeurd.
Stemming
Met 26 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens,
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest,
Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne
Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 3
onthoudingen (Philippe Mingels, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot)
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen van de gemeentelijke verbeteringspremie
en stelt het reglement inzake de gemeentelijke verbeteringspremie als volgt vast:
ARTIKEL 1 -AANVRAGER
Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke verbeteringspremie
worden toegekend aan elk natuurlijk persoon ( eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker) die
verbeteringswerken aan zijn woning uitvoert.
ARTIKEL 2 - LIGGING
De woning ligt op het grondgebied Menen en is minstens 50 jaar oud.
ARTIKEL 3 – INKOMENSGRENS
De inkomensgrenzen zijn gelijkgesteld aan de inkomensgrenzen die Wonen Vlaanderen hanteert voor
de Vlaamse renovatiepremie. Zie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamserenovatiepremie
ARTIKEL 4 - AANVRAAG
De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren voor de aanvang van de werken.
Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar,
te rekenen vanaf aanvraag bouwonderdeel 1.
ARTIKEL 5 - BOUWONDERDELEN
Volgende werken komen in aanmerking voor de verbeteringspremie:
1. vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledig
verdieping. De U-waarde van de beglazing bedraagt maximaal 1,0 W /m 2K;
2. dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de woning.
Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van
isolatie alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De minimale Rd waarde van de
dakisolatie bedraagt 4,5 m 2 K/W;
3. werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt bestrijden;
4. grondige elektriciteitswerken voorzien van een recent keuringsattest;
5. de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een
badkamer als deze nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan:
de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee
wastafels.
6. gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige gevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of
gelijkaardige tegen de volledige gevel; reinigen en hervoegen van de volledige gevel.
Gevelrenovatie van zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op
voorwaarde dat de volledige voorgevel wordt gerenoveerd;

7. het vervangen van dakgoten aan de voor- en zijgevel(s). De renovatie van dakgoten aan de
zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de
dakgoot aan de voorgevel wordt gerenoveerd
Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften. Er wordt een
kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag indien van
toepassing.
ARTIKEL 6 - PREMIEBEDRAG
De minimale kostprijs per bouwonderdeel bedraagt 2.500 euro (excl. BTW). De premie per
bouwonderdeel bedraagt 750 euro.
Per woning bedraagt de totale premie maximaal € 3.000.
ARTIKEL 7 - UITBETALING
De verbeteringspremie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn
dan I jaar/bouwonderdeel vanaf aanvraagdatum, foto's van de nieuwe toestand en na gunstig verslag
van de onderzoeker.
De verbeteringspremie wordt uitbetaald op voorwaarde dat de woning als hoofdverblijfplaats wordt
gebruikt.
Het stadsbestuur kan ten allen tijde de werken komen vaststellen of deze niet strijdig zijn met de
afgeleverde omgevingsvergunning en andere vigerende reglementen.
Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van de
steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot
1 maand na toekenning van de premie.
ARTIKEL 8 - BESLISSING
Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2021.
Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor uitbetaling
van de premie. Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele
goedkeuring voor uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting.
ARTIKEL 9 - INWERKINGTREDING
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en vervangt de beslissing van de
gemeenteraad van 18 december 2019 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke
verbeteringspremie.
ARTIKEL 10-OVERGANGSMAATREGEL
Alle premie-aanvragen ingediend tot en met 31 december 2020 vallen onder het voorgaande
premiereglement dd. 18 december 2019 en worden ten laatste op 31 december 2021 behandeld.
Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 4 tweede lid), wordt rekening
gehouden met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake gemeentelijke
verbeteringspremie (dd. 19.12.2016 en voorgaande reglementen).
Artikel 2 : Bekendmaking
De bekendmaking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikelen 286,287 en 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, en door
publicatie op de gemeentelijke website.
Artikel 3: Administratief toezicht
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur)
Artikel 4: Kennisgeving


Afschrift van dit gemeentelijk reglement zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan:



griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be)Wonen Vlaanderen
(wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be)

11. GR/2020/237 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.
goedkeuring
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
Gelet op decreet Lokaal Bestuur, art 56 en 57.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur van 22 februari 2017



De goedkeuring in 2009 door de Vlaamse Overheid van de intergemeentelijke samenwerking
‘Kwalitatief Wonen in de Grensstreek’ met Menen, Wervik en Mesen.



De gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2019 houdende goedkeuring wijziging
reglement inzake de gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.

Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat Wonen Vlaanderen vanaf 1 januari 2021 anders zal quoteren en de technische
verslagen worden aangepast.
Men zal niet meer spreken van strafpunten maar zal werken met gebreken. De gebreken worden
onderverdeeld in 3 categoriëen.
De gebreken van categorie I zijn lichte gebreken en vanaf 7 lichte gebreken geven die aanleiding tot
een ongeschiktheid.
Gebreken van categorie II geven aanleiding tot ongeschiktheid van de woning en de gebreken van
categorie III brengen de onbewoonbaarheid met zich mee.
De partners van de IGS 'Kwalitatief wonen in de Grensstreek' brengen de kostprijs van een
conformiteitsattest op € 90 in plaats van € 62,50. Menen wenst ook dit bedrag te hanteren.
Overwegende het positief advies op het Lokaal Woonoverleg bijeen op 12.11.2020;
Overwegende de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.11.2020;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Wordt verwezen naar de Gemeenteraad van 16/12/2020:
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen van de gemeentelijke verbeteringspremie
voor particuliere huurwoningen en stelt het reglement inzake de gemeentelijke verbeteringspremie voor
particuliere huurwoningen als volgt vast :
ARTIKEL 1 - DOEL
Het stadsbestuur wenst met de invoering van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private
huurwoningen voor eigenaar-verhuurders een algemene kwaliteitsverbetering van het privaat
huurpatrimonium na te streven. Door middel van deze premie wil het stadsbestuur eigenaarverhuurders ondersteunen in het opwaarderen van hun huurwoning(en). Daarnaast wordt het afleveren
van een conformiteitsattest verplicht.
ARTIKEL 2 - AANVRAGER
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke verbeteringspremie
voor private huurwoningen worden toegekend aan elke natuurlijke persoon, die verbeteringswerken

uitvoert aan zijn huurwoning. De natuurlijk persoon is volle eigenaar van de huurwoning, die het
voorwerp is van een premie-aanvraag.
ARTIKEL 3 - HUURWONING
Enkel private huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst kunnen in
aanmerking komen voor deze premie. De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en
moet ook officieel gedomicilieerd zijn in de huurwoning op het ogenblik van de toekenning van de
premie.
ARTIKEL 4 - VOORONDERZOEK
Gelijktijdig met het vooronderzoek in uitvoering van de premie-aanvraag wordt de procedure
woningkwaliteit (cfr. Vlaamse Wooncode) opgestart. Dit gebeurt enkel wanneer de woning tijdens het
vooronderzoek 7 kleine gebreken categorie I of meer scoort.
ARTIKEL 5 – DEFINITIES
1. Huurwoning: alle woningen in Menen die op de private huurmarkt rechtstreeks verhuurd
worden aan particulieren (met uitzondering van woningen verhuurd volgens het sociaal
huurstelsel) met een bouwdatum ouder dan 10 jaar. Indien meerdere appartementen verhuurd
worden kan één premie bekomen worden voor het volledig gebouw.
2. Premie: de eigenaar-verhuurder komt enkel in aanmerking voor een premie, indien de woning
na uitvoering van de werkzaamheden maximaal 2 kleine gebreken categorie I scoort op het
technisch verslag.
3. Technisch verslag: het verslag dat in het kader van een conformiteitsonderzoek door de
technisch medewerkers van de Intergemeentelijke samenwerking Menen, Wervik en Mesen is
opgesteld. Dit verslag wordt opgemaakt aan de hand van het vastgestelde model conform het
besluit dd. 12.07.2013 van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen.
4. Aanvrager: de aanvrager is een natuurlijke persoon die over het zakelijk recht beschikt van de
huurwoning.
5. Conformiteitsattest: is een attest afgeleverd door de burgemeester voor een woning die voldoet
aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Dit attest is geldig voor een
periode van 10 jaar.
6. Retributie: is een heffing die de overheid oplegt voor het leveren van een individuele dienst. Het
conformiteitsattest wordt tegen een retributie van € 90 afgeleverd wanneer de eigenaarverhuurder inspanningen levert om de gebreken van de huurwoning onder de 7 kleine
gebreken categorie I te brengen, dit in uitvoering van de nodige werken conform dit
premiereglement. Indien de eigenaar de gebreken wegwerkt tot een kwaliteitslabel ontvangt hij
een gratis conformiteitsattest.
7. Kwaliteitslabel: is een bijkomende erkenning/attest afgeleverd door de stad enkel voor
huurwoningen die 0 tot 2 kleine gebreken categorie I scoren. Dit attest is geldig voor een
periode van 10 jaar. Woningen met een kwaliteitslabel worden gepubliceerd op ‘de lijst
gezonde huurwoningen’ op de website van de stad. Woningen met een kwaliteitslabel worden
vrijgesteld van de retributie van € 90.
8. Geregistreerde huurovereenkomst: sinds 01.01.2007 moet iedere huurovereenkomst voor een
gebouw dat bestemd is voor bewoning, verplicht worden geregistreerd door de verhuurder in
het bevoegde registratiekantoor.
9. Vooronderzoek: de technisch medewerkers van de stad doen een vooronderzoek ter plaatse
en stellen aan de hand van een technisch verslag eventuele gebreken aan de woning vast.
10. Intentieverklaring: tussen de eigenaar-verhuurder en het stadsbestuur wordt een
intentieverklaring getekend. Hierin wordt bepaald dat de eigenaar-verhuurder in aanmerking
kan komen voor premies indien hij/zij de vastgestelde gebreken wegwerkt en dat na de
uitvoering van de werkzaamheden de woning conform wordt verklaard doormiddel van het
afleveren van een conformiteitsattest.

11. Hercontrole: na uitvoering van de werkzaamheden stelt de technisch medewerker vast of alle
vastgestelde gebreken weggewerkt zijn.
12. Geregistreerde aannemers: enkel facturen (BTW-stelsel voor particulieren) uitgevoerd door
geregistreerde aannemers komen in aanmerking.
ARTIKEL 6 - BOUWONDERDELEN
1. Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige
verdieping. Het glas moet minstens voldoen aan de waarde van U 1,0 W/m²K;
2. Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. Het
vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen
of vervangen van goten alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De isolatiewaarde (Rdwaarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 4,5 m² K/W;
3. Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt bestrijden;
4. Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest;
5. De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een
badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of
douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;
6. Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of
gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.
7. Werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
1. Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte;
2. De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten
verbrandingsruimte;
3. Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsketel
met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie)
4. De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming;
5. Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal
6. Plaatsing zonneboiler of warmtepompboiler
8. Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel.
Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.
ARTIKEL 7 - PREMIEBEDRAG
Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5.000 van de totale kostprijs.
De totale kostprijs bedraagt minimum € 3.000 (excl. BTW).
ARTIKEL 8 - AANVRAAG
De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de aanvang van de
werken. De eigenaar-verhuurder stemt aan de hand van een intentieverklaring in met een
vooronderzoek van zijn huurwoning. Op basis van de vastgestelde gebreken kan de eigenaarverhuurder een premie krijgen voor bouwonderdelen die hierboven opgesomd staan.
Indien de aanvraag met de post verstuurd wordt, geldt de postdatum als datum van ontvangst.
Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar,
te rekenen vanaf aanvraag bouwonderdeel.
Er kan maximum 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen per eigenaar, natuurlijk persoon,
rechtstreeks of onrechtstreeks in volledige of gedeeltelijke eigendom.
ARTIKEL 9 - UITBETALING
Scoort de woning na uitvoering van de werken maximaal 2 kleine gebreken categorie I dan wordt de
premie uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen (niet ouder dan 1 jaar vanaf
aanvraagdatum) en na gunstig advies van de onderzoeker.

Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag,
alsook een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst.
Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van de
steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot
1 maand na toekenning van de premie.
ARTIKEL 10 - HUURPRIJSHERZIENING
Na uitvoering van de werkzaamheden dient de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden onder
volgende voorwaarden:
1. Voor een lopende huurovereenkomst: mag de eerstvolgende huurprijsherziening conform de
huurwet maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs voor de uitvoering van de werken;
2. Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na de uitvoering van de werkzaamheden, mag
de huurprijs max 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die woning;
Deze voorwaarden worden door de verhuurder ter kennis gesteld van de huurder en toegevoegd aan
het huurcontract.
ARTIKEL 11 – HUURTERMIJN
Indien de woning wordt verkocht binnen de 9 jaar na toekenning van de premies en/of de vastgelegde
huurtermijn wordt vroegtijdig opgeschort, de woning wordt na uitvoering van de werken niet opnieuw
verhuurd of de eerstvolgende huurprijsherziening bedraagt meer dan 5% t.o.v. de laatste huurprijs, dan
wordt een boete opgelegd in verhouding tot de niet uitgevoerde huurtermijn. Er mag een
maximumperiode van zes maanden zijn tussen twee verhuringen. Deze boete is ten laste van de
eigenaar die de werken uitvoerde en de premies ontving.
Bijvoorbeeld:
Na uitvoering van de werken wordt de woning voor 9 jaar verhuurd. Na 3 jaar wordt de verhuring
stopgezet en beslist de eigenaar om de woning te verkopen. Dus werd een termijn van 6 jaar huur niet
uitgevoerd. Dit betekent dat 2/3 van de huurtermijn niet werd nageleefd. De boete bedraagt in dit
voorbeeld 2/3 terugbetaling van de toegekende premie.Deze boete is ten laste van de eigenaar die de
werken uitvoerde en de premies ontving.
ARTIKEL 12 - BESLISSING
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor
uitbetaling van de premie op advies van de dienst huisvesting.
ARTIKEL 13 - INWERKINGTREDING
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en vervangt de beslissing van de
gemeenteraad van 18 december 2019 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke
verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.
ARTIKEL 14 – OVERGANGSMAATREGEL
Alle premie-aanvragen ingediend onder het voorgaande premiereglement dd. 18 december 2019
worden ten laatste op 31 december 2020 behandeld.
Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art. 8 derde lid) en de beperking tot
maximum 1 huurwoning/gebouw per eigenaar (vernoemd in artikel 8 4e lid) , wordt rekening gehouden
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake verbeteringspremie voor
particuliere huurwoningen (dd. 30.11.2015 en voorgaande reglementen).
Artikel 2 : Bekendmaking

De bekendmaking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikelen 286,287 en 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, en door
publicatie op de gemeentelijke website.
Artikel 3– Administratief toezicht
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur)
Artikel 4 - Kennisgeving
Afschrift van dit gemeentelijk reglement zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan:


griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be)



Wonen Vlaanderen (wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be)

12. GR/2020/225 | Toetreden OVAM raamcontract voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en
Vlaamse overheden.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid
Bevoegdheid orgaan


Decreet Lokaal Bestuur 22/12/17 artikel 40 en 41 waarbij de gemeenteraad belast wordt voor
de goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden

Juridische grond


De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
17/06/16, inzonderheid art.43 (raamovereenkomsten) en art. 47 (gecentraliseerde
aankoopactiviteiten en aankoopcentrales);



KB plaatsing 18/04/17 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen;



KB 14/01/13 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten (AUR),
laatst gewijzigd bij KB 22/06/16;



De wet van 16/02/17 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;



Bodemdecreet van 27/10/2006;



Vlarebo 14/12/2007

Feiten, context en argumentatie
Het Vlaams bodembeleid heeft de ambitie om alle historisch verontreinigde gronden aan te pakken
tegen 2036. Een groot aantal van de risicogronden is in eigendom van overheden zoals lokale
besturen. Eén van de belangrijkste instrumenten om de bodemverontreiniging in kaart te brengen is de
bodemonderzoeksplicht bij risicogronden. In het gewijzigd Bodemdecreet van 29 november 2017 is er
een verplicht onderzoeksmoment ingevoegd voor nog niet eerder onderzochte gronden met potentieel
historische bodemverontreiniging. Volgende deadlines zijn van toepassing:
o

voor risico-activiteiten gestart voor 29.10.1995 met indeling categorie B: 31/12/2021

o

voor risico-activiteiten gestart voor 29.10.1995 met indeling categorie A: 31/12/2023

o

voor risico-activiteiten gestart voor 29.10.1995 met indeling categorie O: 31/01/2027

OVAM leverde 3 excel-lijsten aan waarin diverse risicopercelen werden opgesomd. Deze werden door
de dienst omgeving (milieu) onderzocht en samen met OVAM kwamen we tot een laatste lijst waar voor
ieder perceel een overeenkomst kwam met de volgende te ondernemen stappen. Dit kan zijn: het laten
opstellen van een gemotiveerde verklaring tot schrapping uit het GI, oriënterend bodemonderzoek,
beschrijvend bodemonderzoek, enz.

De OVAM is expert op het vlak van afval-, materialen- en bodembeleid. Ze stelt een raamcontract ter
beschikking voor de uitvoering van bodemopdrachten binnen het Vlaamse Gewest. Dit contract is
opgesplitst in 2 percelen:
1. voor gronden gelegen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant is het contract
gegund aan BOVA ENVIRO+ nv.
2. voor gronden gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen is het contract gegund aan
TEC nv.
Gelet op het feit dat OVAM een raamcontract lopen heeft voor bodemonderzoeken voor de periode van
4 jaar.,te rekenen vanaf 19/12/18 en dat zij voor deze opdracht als aankoopcentrale kunnen
fungeren waarbij stad Menen kan aansluiten tot 19/12/22. Na deze datum zullen we beroep kunnen
doen op een nieuw raamcontract.
Overwegende dat er wordt voorgesteld om voor deze opdracht een beroep te doen op deze
raamovereenkomst van OVAM omwille van de complexiteit van het dossier, hun expertise, beoogde
betere prijzen en een belangrijke administratieve vereenvoudiging;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden raamcontract OVAM en
toetreding raamcontract OVAM.

13. 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;
Tussenkomsten
Raadslid Vandamme meldt dat hij het in grote lijnen eens is met dit reglement behalve wanneer het
gaat over het afval. Hij volgt de piste dat de vervuiler betaalt en hij kan daarachter staan. Er zit een
mooi systeem in met een afvalcontainer waar dan een aantal rolcontainers in staan. Dit is zeer goed
voor grotere evenementen, een mooie service die vanuit MIROM wordt aangeboden. Maar daarnaast
zou toch de mogelijkheid moeten geboden worden om een aantal kleinere rolcontainers te kunnen
huren die dan door verenigingen afgehaald kunnen worden zonder dat de verplaatsingskost van 70
euro forfaitair wordt aangerekend. Is er een mogelijkheid om dit eventueel nog te bepleiten bij MIROM
om dit op die manier te doen? Een tweede bemerking gaat over het redelijk uitgebreid reglement en er
zijn inderdaad een aantal administratieve vereenvoudigingen rond de waarborg. Maar hij leest nergens
dat er een reactietijd is voor de diensten. Als een vereniging vandaag een aanvraag stuurt, binnen
hoeveel tijd moeten de diensten antwoorden zodanig dat die vereniging ook verder kan met het
organiseren van hun evenementen? Schepen Roose antwoordt dat MIROM Menen de mogelijkheid
geeft dat er afgehaald wordt bij MIROM. Hij gaat de specifieke vraag ook doorgeven aan de MIROM
Menen. Hij heeft geen enkel probleem als die bezorgdheid nog eens moet benadrukt worden in het
reglement. Wat betreft de reactietijden heeft hij nog nooit een melding gekregen dat er daar
problematieken zijn. Mocht dat nodig zijn, dan gaat men dat in de toekomst verfijnen. De diensten
weten wel dat ze zeer snel en soms ook ad-hoc reageren en tussenkomen om de uitdagingen van de
verenigingen te helpen oplossen, zelfs als men ziet dat er in de procedures een doorlooptijd wordt
voorzien. Ook verenigingen en organisaties van de stad die nadien een aanvraag indienen, worden nog

geholpen. De diensten zijn naar onze organisaties toe zeer flexibel daar waar we ze kunnen helpen,
helpen de diensten echt sterk. Mocht er daaromtrent een vrees bestaan die niet kan worden
vastgehouden, dan zal dit in de toekomst moeten verfijnd worden. Raadslid Bonte-Vanraes had graag
tussengekomen over het gebruik van bekers. Het is iets nieuws, het moest iets nieuws zijn, maar dit is
eigenlijk al ook een jaar oud en nu pas komt dit hier voor op de gemeenteraad. Zij heeft daar twee
opmerkingen over. Er staat dat het een gebruik is zonder waarborg. Zij vindt dat het in eerste instantie
dat niet aan MIROM is om te zeggen als een vereniging waarborg moet aanrekenen of niet. Die
vereniging zal er zelf wel over beslissen hoe zij ermee omgaan als een aantal bekers verloren gaan, om
hieraan tegemoet te komen. Zij heeft een tweede vraag omdat ze uit ervaring weet dat die bekers zeer
goed moeten afgewassen worden. Zij vroeg zich af of MIROM dit zelf zal doen of hoe zit dat eigenlijk
daarmee? Schepen Roose zegt dat het inderdaad zo is dat MIROM Menen in het gebruiksreglement
voor het huren van de bekers opneemt dat hun bekers niet gebruikt kunnen worden zonder een
waarborg om geen uitwisseling te hebben tussen diverse evenementen. Het staat natuurlijk de
organisaties vrij om bij sommige instanties herbruikbare bekers te gaan huren. MIROM Menen heeft op
zichzelf het reglement vastgelegd in de raad van bestuur dat men liever geen waarborg geeft. En dit is
ook een stuk aangegeven uit ervaringen van de afgelopen jaren door organisatoren dat dit een beter
systeem zou zijn. Vandaar dat dit in de raad van bestuur van MIROM Menen goedgekeurd is. Wat
betreft het afwassen van de herbruikbare bekers heeft MIROM Menen een overeenkomst met de
sociale economie om altijd te garanderen dat ze deze zeer proper afgewassen worden. En dus op een
correcte manier terug aangeboden worden aan de volgende gebruiker. Raadslid Bonte-Vanraes
antwoordt dat zij dus begrepen heeft dat het aanbesteed wordt en ze heeft zich natuurlijk goed
geïnformeerd. Het is dus zo dat er aan de 3 gevraagde sociale economie bedrijven (de WAAK,
Veerkracht 4 en dan ook nog een ander bedrijf) en ze weet niet of ze die bij naam mag noemen want
het is een bedrijf dat zeker niet van het Menens grondgebied is en ook niet van het MIROM
grondgebied. Het bedrijf komt uit Kortrijk. Ze stelt vast dat de Meense bedrijven die eigenlijk die
diensten ook kunnen aanbieden, niet bevraagd werden. Het is duidelijk dat hier de kaart van de sociale
economie gekozen wordt en niet van de reguliere economie. Zij moet vaststellen dat men hier al weer
met een beleid zit waarvan ze dit vroeger aangehaald heeft met een metamorfose. Het is precies een
rallyteam waarvan de blauwe burgemeester achter het stuur zit, maar het is de rode co-piloot die zegt
welke richting men moet rijden. Het is uiteraard een linkse richting als men ziet dat de reguliere
economie komt hier niet aan bod. Het wordt nog teleurstellender als men eigenlijk ziet wie hier de
beslissing genomen heeft, namelijk MIROM. Maar als men ziet dat er veel aangeklopt wordt bij Meense
bedrijven voor sponsoring en evenementen en als die dan niet aangesproken worden bij
aanbestedingen, dan is dit heel teleurstellend. Schepen Declercq antwoordt als schepen van sociale
economie dat ze akte neemt dat de sociale economie blijkbaar niet belangrijk genoeg is om deze
opdracht aan te besteden, terwijl het effectief wel een opdracht is die eigenlijk perfect past binnen de
doelstellingen van de sociale economie. Zij heeft vanuit Menen met Veerkracht 4 een voorstel
ingediend maar in dat subsidiereglement werd de wasmachine niet goedgekeurd door de hogere
overheid en kon zij op dit moment daar nog niet op ingaan. Zij is dan ook blij dat mensen met een
arbeidshandicap uit de regio deze onderhoudswerken voor de bekers kunnen opnemen. Schepen
Bonte-Vanraes zegt dat het hier duidelijk is en hier wordt de linkse economie bevestigd en de sociale
economie wordt hier voorgetrokken ten opzichte van de reguliere economie, ondanks dat in de
reguliere economie ook mensen met een arbeidsachterstand tewerkgesteld worden. Maar het is
duidelijk er hier echt wel de linkse kaart getrokken wordt.
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.

14. GR/2020/243 | Leveren en implementeren van een klantenbegeleidingssysteem met online
afsprakenmodule voor stad en OCMW Menen. Goedkeuren wijze van gunnen en
gunningsvoorwaarden - bestek 2020/985/SV-16/12 met lijst van aan te schrijven leveranciers.
Bevoegdheid orgaan


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 56



Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41 waarbij de Gemeenteraad
belast is voor de goedkeuring van wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden

Juridische grond


De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;



De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;



KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;



KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen

Feiten, context en argumentatie
De stad en OCMW Menen wensen een klantenbegeleidingssysteem (verder: KBS) met
afsprakenmodule aan te kopen en te laten installeren.
Dit systeem zorgt ervoor dat de burger op een professionele manier wordt onthaald, zijn nood aan een
product of dienst kan kenbaar maken, een afspraak kan maken of zijn beurt kan afwachten en efficiënt
begeleid wordt naar het juiste loket voor de levering van zijn dienst/product of naar het juiste
vergaderlokaal voor zijn vergadering.
Doelstelling
Het KBS moet in staat zijn om:


correcte informatie mee te geven op basis van het door de burger gekozen product of dienst
(bijv. als men bepaald product heeft gekozen, reeds op het ticket vermelden hoeveel geld en
foto’s moeten worden meegebracht, …)



een afspraak te genereren



klanten via het oproepsysteem onmiddellijk naar het juiste loket of vergaderlokaal te leiden



burgers te informeren hoeveel wachtenden er voor hem zijn en/of wat de te verwachten
wachttijd is



loketbezetting te koppelen aan de instroom van klanten



profielen toe te kennen waarbij een profiel een verzameling van aantal producten is die
behandeld kunnen worden door een gebruiker



meetgegevens bezorgen over de interne werking: dit geïntegreerd systeem moet ook via
overzichten en rapportages een managementinstrument worden om de prestaties van de
organisatie inzichtelijk en transparant te maken waarbij afhankelijk van de resultaten sturen of
bijsturend kan worden opgetreden.



afspraakagenda’s op niveau van loket en personen moeten gekoppeld zijn aan outlook.

Concept
De stad biedt verschillende producten aan, hieronder verstaan we bijvoorbeeld het afhalen van een
identiteitskaart, de aangifte van een huwelijk, het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning,
…
Elk product kan aan één of meerdere loketten verkregen worden. Identiteitskaarten bijvoorbeeld aan de
loketten van de dienst burgerzaken, een stedenbouwkundige vergunning aan het loket stedenbouw
enzoverder. Elk loket is bemand door één medewerker. Welke medewerker welk loket bemant wisselt,
een loket heeft dus geen vaste medewerker.
Een burger die een afspraak wil maken, selecteert in eerste instantie een product. Daarna krijgt de
burger de vrije momenten te zien van de loketten die dit product aanbieden en kan een afspraak
worden vastgelegd. De benodigde tijd wordt vastgelegd in de agenda van het loket in kwestie.
Diezelfde afspraak wordt ook automatisch toegevoegd aan de Outlookagenda van de medewerker die
op dat moment het loket in kwestie zal bemannen.
De burger meldt zich op het moment van de afspraak aan bij het onthaal of kan dit rechtstreeks doen
via een mobiele applicatie. In de wachtruimte is het voor de burger duidelijk wanneer hij/zij zich naar het
betreffende loket mag begeven. Dit zowel via een scherm (eventueel aanvullend met een bericht op
zijn/haar smartphone).
Een burger of bezoeker kan ook zonder afspraak naar het stadhuis komen. Hiervoor moet dan de
mogelijkheid voorzien worden om bijvoorbeeld via een zuil of via het onthaal “live” een afspraak te
maken indien er een vrij moment is.
Er wordt een snelbalie gecreëerd waarbij afgewerkte producten zonder afspraak kunnen afgehaald
worden.
Er wordt voorgesteld om gezamenlijk een overheidsopdracht uit te schrijven voor stad en OCMW
waarbij stad Menen de procedure zal voeren en als opdrachtencentrale voor het OCMW zal fungeren.
Gelet op de interne samenwerkingsovereenkomst dient hiervoor geen apart mandaat meer gesteld te
worden.
In het kader van deze opdracht werd samen met de dienst Projecten en Organisatiebeheersing een
bestek 2020/985/SV-16/12 opgemaakt.
Er wordt voorgesteld om de opdracht tot stand te brengen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking (< € 139.000,00 excl. BTW).
Overwegende dat 14 januari 2021 om 11 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van
de offerte.

Tussenkomsten
Raadslid Bogaert maakt van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat ze achter het feit staat dat hoe
beter en efficiënter er diensten kunnen worden verleend aan onze burgers, dit des te beter is. Maar ze
wil er wel een kanttekening bij maken. Men moet ook zoeken naar een systeem wanneer men naar het
schepencollege schrijft of als men zich tot een dienst wendt om dit ook efficiënter en vlotter te laten
verlopen. Ze spreekt uit ervaring over één dossier van in juni waarvan ze zelfs nog geen antwoord op
gekregen heeft of zelfs een ontvangstmelding. Als men daar nu daar mee bezig is, zijn er misschien
mogelijkheden om dat systeem uit te breiden naar dat tweede luik zoals ze nu net verteld heeft.
Schepen Roose antwoordt dat het klantenbegeleidingssysteem geen centraal meldpunt systeem is en
het is inderdaad een technische oplossing dat in een ander bestek hoort dat men nu nog aan het
voorbereiden is. Het klantenbegeleidingssysteem is een systeem waarbij dat men de mensen begeleidt,
maar niet zoals het dossier van het opvolgingssysteem doet. Dat zijn twee aparte technische werelden
in ICT. Maar het is niet zo dat men deze uitdaging opgenomen in het beleidsplan (centraal meldpunt
systeem) niet verder aan het uitwerken zou zijn. Dit is echter niet het dossier dat vanavond voorligt.
Raadslid Bogaert zegt dat het duidelijk is om welk het dossier het gaat, maar ze heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het andere luik ook eens aan te kaarten in de hoop dat er daar ook
werk van gemaakt wordt.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 2020/985/SV-16/12 en
lijst van aan te schrijven leveranciers.
15. GR/2020/258 | Wijziging subsidiereglement GNOP-toelages
Bevoegdheid orgaan
Artikel 2 – Decreet lokaal bestuur
Artikel 40-41 – Decreet lokaal bestuur
Juridische grond


Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;



Gelet op het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, goedgekeurd bij Gemeenteraadsbeslissing
van 31 januari 1997;



Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2011 tot herziening van het
subsidiereglement van gemeentelijk natuurontwikkelingsplan;



Overwegende dat het aangewezen is de natuurgebieden, waarvoor de stad een
natuurbeheersovereenkomst heeft afgesloten, op eenzelfde manier kunnen gebruik maken van
een gemeentelijke toelage;

Feiten, context en argumentatie
Het subsidiereglement van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd voor het laatst
herzien in 2011 in de gemeenteraadszitting van 19 december. Op vraag van de vzw Natuurpunt wordt
het subsidiebedrag opgetrokken, daar de beheerskosten in de afgelopen 9 jaar danig gestegen zijn en
het bedrag onveranderd bleef.
Het subsidiereglement blijft ongewijzigd op het bedrag na.
SUBSIDIEREGLEMENT GNOP-TOELAGE VOOR TERREINEN IN BEHEER VAN
NATUURVERENIGINGEN
ARTIKEL 1

Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het
college van Burgemeester en Schepenen een beheersvergoeding toekennen voor terreinen in beheer
van de natuurverenigingen.
ARTIKEL 2
De percelen waarop de beheersvergoeding betrekking heeft, zijn gelegen op het grondgebied van de
gemeente.
ARTIKEL 3
De percelen dienen gelegen te zijn in :


de Leievallei



gebieden die in het gewestplan aangeduid worden als :
o

groengebieden art. 13 § 4.3.


bosgebieden art. 12 § 4.2.



parkgebieden art. 14 § 4.4



overstromingsgebieden (valleigebieden) art. 18 § 7.5

(Hiervoor werd verwezen naar de aanduiding volgens het K.B. dd. 28/12/72 betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerp - gewestplannen en de gewestplannen.)


andere gebieden waarvoor een natuurbeheersovereenkomst is afgesloten met de stad voor
terreinen eigendom van de stad

ARTIKEL 4
Voor de toelage komen enkel vzw's (of afdelingen van een grotere vzw), die lokaal op het grondgebied
van de stad actief zijn inzake natuur, in aanmerking.
ARTIKEL 5
De vzw dient over het gebruiksrecht te beschikken om de grond te mogen beheren over een periode
van ten minste 5 jaar.
ARTIKEL 6
De natuurbeheersovereenkomst, met afspraken over het beheer, wordt afgesloten tussen de
grondgebruikers en het gemeentebestuur.
Bij de overeenkomst wordt gevoegd :


een kadastraal plan met aanduiding van de percelen waarop de overeenkomst betrekking
heeft.



een beheersplan waartoe de gebruiker zich verbindt.

ARTIKEL 7
Deze toelage, voor zover binnen de perken van de begroting, bedraagt 335 euro per ha met een
minimum van 10 a of 1000 m². Het beheer moet uitgevoerd worden volgens het beheersplan.
ARTIKEL 8
De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren op voorlegging van het verslag van de uitgevoerde
natuurbeheerswerken.
ARTIKEL 9
Cumulatie van de toelage met andere subsidies mag nooit meer dan 100 % van de werkelijk gemaakte
kosten bedragen.
ARTIKEL 10

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en vervangt het subsidiereglement voor het
betoelagen voor terreinen in beheer van natuurverenigingen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19 december 2011.
ARTIKEL 11
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden aan VZW Natuurpunt en VZW Velt.
Tussenkomsten
Raadslid Mingels vindt dat het uiteraard een goede zaak is dat ook, als het gaat over een stuk
prijsaanpassing, dat er ook gekeken wordt in de richting van organisaties die het natuurlijk patrimonium
van onze stad beheren en dat is een goede zaak. Hij wou alleen stellen dat het misschien interessant
wordt om in de toekomst ook net iets meer te luisteren naar de adviezen van deze organisaties. Dan
evolueert de stad zeker in de juiste richting. Schepen Roose wou nog even aanvullen dat er goede
samenwerking is in de milieuraad met alle partners die daar aanwezig zijn en hij wenst dit nog even te
benadrukken.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enige artikel: De gemeenteraad keurt het subsidiereglement 'GNOP-toelage voor terreinen in beheer
van natuurverenigingen' als volgt goed:
ARTIKEL 1
Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het
college van Burgemeester en Schepenen een beheersvergoeding toekennen voor terreinen in beheer
van de natuurverenigingen.
ARTIKEL 2
De percelen waarop de beheersvergoeding betrekking heeft, zijn gelegen op het grondgebied van de
gemeente.
ARTIKEL 3
De percelen dienen gelegen te zijn in :


de Leievallei



gebieden die in het gewestplan aangeduid worden als :
o

groengebieden art. 13 § 4.3.


bosgebieden art. 12 § 4.2.



parkgebieden art. 14 § 4.4



overstromingsgebieden (valleigebieden) art. 18 § 7.5

(Hiervoor werd verwezen naar de aanduiding volgens het K.B. dd. 28/12/72 betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerp - gewestplannen en de gewestplannen.)


andere gebieden waarvoor een natuurbeheersovereenkomst is afgesloten met de stad voor
terreinen eigendom van de stad

ARTIKEL 4
Voor de toelage komen enkel vzw's (of afdelingen van een grotere vzw), die lokaal op het grondgebied
van de stad actief zijn inzake natuur, in aanmerking.
ARTIKEL 5
De vzw dient over het gebruiksrecht te beschikken om de grond te mogen beheren over een periode
van ten minste 5 jaar.

ARTIKEL 6
De natuurbeheersovereenkomst, met afspraken over het beheer, wordt afgesloten tussen de
grondgebruikers en het gemeentebestuur.
Bij de overeenkomst wordt gevoegd :


een kadastraal plan met aanduiding van de percelen waarop de overeenkomst betrekking
heeft.



een beheersplan waartoe de gebruiker zich verbindt.

ARTIKEL 7
Deze toelage, voor zover binnen de perken van de begroting, bedraagt 335 euro per ha met een
minimum van 10 a of 1000 m². Het beheer moet uitgevoerd worden volgens het beheersplan.
ARTIKEL 8
De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren op voorlegging van het verslag van de uitgevoerde
natuurbeheerswerken.
ARTIKEL 9
Cumulatie van de toelage met andere subsidies mag nooit meer dan 100 % van de werkelijk gemaakte
kosten bedragen.
ARTIKEL 10
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en vervangt het subsidiereglement voor het
betoelagen voor terreinen in beheer van natuurverenigingen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19 december 2011.
ARTIKEL 11
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden aan VZW Natuurpunt en VZW Velt.'
16. GR/2020/234 | Omgevingsaanleg Oude Leielaan: Gunningswijze en gunningsvoorwaarden.
Bevoegdheid orgaan
Artikel 41 DLB - De Gemeenteraad
Juridische grond


Samenwerkingsprotocol AZ Delta & de Stad Menen.



Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 art. 35, 36 en 81



KB 18 april 2017 Plaatsing



KB 14 januari 2013 Uitvoering



KB 17 juni 2013 Rechtsbeschermingswet

Feiten, context en argumentatie
In het kader van de omgevingsaanleg Oude Leielaan wordt het bestek, meetstaat en raming
voorgelegd.
In het protocol tussen de stad Menen en AZ Delta is overeengekomen dat de stad Menen optreedt als
aanbestedende overheid, maar dat de kostprijs voor de werken door stad Menen als AZ Delta volgens
regeling in het protocol worden gedragen.
De kostprijs van de werken wordt in totaliteit geraamd op 1.752.155,55€ BTW incl. Dit is voor zowel de
delen door de stad te bekostigen als door AZ Delta te bekostigen.
De geraamde kostprijs voor de stad Menen bedraagt 1.222.082,75€ BTW incl.; AZ Delta draagt een
geraamde kostprijs van 530.072,80€ BTW incl.

Omwille van uitvoeringstechnische redenen is het weliswaar aangewezen om 1 aannemer te kunnen
gunnen voor de totaliteit van de werken.
Als procedure wordt een openbare procedure voorgesteld. De economisch meest voordelige offerte
wordt vastgesteld op basis van de prijs.
De Gemeenteraad dient zich uit te spreken over de gunningswijze en - voorwaarden.
Tussenkomsten
Raadslid Bonte-Vanraes meldt dat ze zeer blij is dat dit eindelijk aangepakt wordt. Zij is dagelijks
getuige van de erbarmelijke omstandigheden van de parking voor AZ Delta. Maar zij vroeg zich af wat
er gebeurt met de parkeerplaatsen voor het VTI. Zij ziet die nergens op het plan staan en ze vroeg zich
af waar zij naartoe gaan. Worden deze vervangen of wordt er eigenlijk geen parking niet meer
aangelegd? Het AZ Delta heeft ondertussen alle parkeerplaatsen die in het protocol opgenomen waren,
aangelegd. Maar wat zal er gebeuren want die parking staat elke dag vol? Wat zal er daarmee
gebeuren en hoe zal dat opgevangen worden? Schepen Roose antwoordt dat in het protocol de
afspraken gemaakt zijn rond de invulling in de toekomst en het is zo dat de site Bauduin ingeschakeld
werd om de parkeerdruk op te vangen rond die locatie. En dat impliceert namelijk dat de parkeerruimte
die tijdelijk was ingenomen, terug verdwijnt en de oorspronkelijke toestand terugkeert. Dus die 51
parkeerplaatsen tussen VTI en AZ Delta verdwijnen en worden opgevangen op de site Bauduin. Die
werken zullen in de toekomst deze invulling geven. De stad krijgt een uitbreiding van de groene long
vanuit de Oude Leie en dit zal zich verder doortrekken tot aan de ingang van AZ Delta met inderdaad
een toegankelijkheidsniveau dat sterk verhoogd zal worden. Dit werd met aandacht aangelegd op die
manier dat de bezoekers en de mensen terug naar het centrum komen en nog beter zullen ontvangen
worden. Raadslid Bonte-Vanraes concludeert dus dat die parkeerplaatsen niet elders worden
opgevangen. Die parkings van AZ Delta zijn al allemaal in gebruik. Maar ook de andere parkings staan
ook nog steeds vol. Zij weet niet hoe dat opgelost zal worden in de toekomst. En zij vroeg ook voor de
duidelijkheid naar de bevolking toe wat de timing is, want dat wordt ook veel gevraagd. Wanneer zullen
de werken starten? Schepen Roose antwoordt dat er nu het bestek in de markt wordt gezet om dan te
kunnen gunnen. En pas daarna kan men in de eerste coördinatievergadering met de gekozen
aannemer een planning vastleggen. Het is duidelijk dat het de bedoeling is om volgend jaar deze
werken te kunnen opstarten maar voor een concrete datum moet men natuurlijk wachten tot dat er een
keuze van een aannemer is en dit ingepland is in zijn werking. De bedoeling is om volgend jaar effectief
de werken aan te vangen. Hij wou nog even verfijnen dat het protocol in de vorige legislatuur werd
vastgelegd en het is ook zo voorzien dat men het maximaal aantal parkeerplaatsen voor fietsers fors
wenst op te trekken. Het zou zo moeten zijn dat iedere gebruiker nog altijd een parkeerplaats kan
vinden in de onmiddellijke omgeving of iets verder als men bekijkt dat de parking van de site Bauduin
toch dicht bij de ingang ligt.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek "Omgevingsaanleg Oude Leielaan te 8930 Menen" en de
raming, opgesteld door ontwerpbureau VK Engineering. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure;
Artikel 3:

De publicatie van de opdracht gebeurt via e-notification en opening offertes via de e-tendering
internetsite;

17. GR/2020/251 | Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2019.
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Feiten, context en argumentatie
Het kerkbestuur van de Protestantse Kerk Menen heeft haar rekening 2019 opgemaakt en ingediend bij
het stadsbestuur Menen op 30/11/2020.
De rekening werd afgesloten met volgende cijfers:
Exploitatie- Exploitatie- Investerings- Doorgeef- Investerings- Totaal
bijdrage
resultaat
bijdrage
lening
resultaat
resultaat
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Protestantse kerk 10.832,60

2.050,16

0,00

0,00

0,00

2.050,16

De uitgaven werden niet steeds voldoende begroot en ook de ontvangsten bleven onderraamd, toch is
er een overschot in het exploitatieresultaat. Er werden geen investeringen voorzien.
De resultaten uit deze rekening zal ten goede komen van het budget 2021, gecorrigeerd met de
bedragen (K-waarde) die al werden opgenomen in het budget 2020 (€-87.54). Er is nog 2.137,70
beschikbaar om het budget 2021 op te stellen.
De gemeenteraad dient binnen 50 dagen advies uit te brengen over de rekeningen van de
kerkbesturen. Deze termijn verloopt op 19 januari 2021.
Tussenkomsten
De Voorzitter stelt voor om de discussie over alle punten met betrekking tot de Protestantse kerk
samen te nemen. Er wordt over de eerste twee punten Protestantse Kerk Menen - jaarrekening 2019
en Protestantse kerk Menen - meerjarenplan 2020-2025 effectief gestemd. Het punt Protestantse kerk
budget 2020 en 2021 is een kennisname. Dus deze drie punten zou hij graag samen nemen. Dus de
stemming zal afzonderlijk gehouden worden.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De rekening 2019 van de Protestantse Kerk Menen wordt gunstig geadviseerd volgens
bovenstaande cijfers.
18. GR/2020/252 | Kerkbesturen: Protestantse kerk Menen: meerjarenplan 2020-2025.
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Juridische grond

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Feiten, context en argumentatie
Het kerkbestuur heeft het meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt overeenkomstig het decreet
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Het kerkbestuur diende het meerjarenplan in op 30 november 2020.
Het meerjarenplan is bindend in zoverre dat de gemeente enkel akte dient te nemen van het budget
indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in
het goedgekeurde meerjarenplan en de afsprakennota gerespecteerd wordt.
De exploitatiebijdragen voor de stad Menen voortvloeiend uit deze meerjarenplannen worden in
onderstaande tabellen samengevat:
Exploitatietoelagen
2020
Protestantse
kerk Menen

2021

2022

2023

2024

2025

10.903,54 24.060,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 109.203,54

aandeel
Menen

9.486,08 20.932,20 16.147,20 16.147,20 16.147,20 16.147,20

95.007,08

aandeel Wervik

1.417,46

14.196,46

3.127,80

2.412,80

2.412,80

2.412,80

2.412,80

Er zijn geen investeringen voorzien voor de periode 2020-2025.
De gemeenteraad dient het meerjarenplan van het kerkbestuur goed te keuren. De termijn verloopt op
10 maart 2021.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan van kerkbestuur Protestantse Kerk Menen
goed.
19. GR/2020/253 | Kerkbesturen: Protestantse Kerk: budget 2020 en 2021.
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Feiten, context en argumentatie
De kerkbestuur heeft haar meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt overeenkomstig het decreet
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Het meerjarenplan ligt
voor ter goedkeuring.

Het kerkbestuur diende de budgetten 2020 en 2021 in op 30 november 2020.
De exploitatie-bijdragen voor de stad Menen voortvloeiend uit deze budgetten kunnen in volgende tabel
worden samengevat:
Exploitatiebijdrage
Exploitatiebijdrage
ExploitatieExploitatie2020 volgens
2021 volgens
bijdrage 2020
bijdrage 2021
meerjarenplan
meerjarenplan
Protestantse kerk
Menen

10.903,54

10.903,54

24.060,00

21.922,30

aandeel Menen

9.486,08

9.486,08

20.932,20

19.072,40

aandeel Wervik

1.417,46

1.417,46

3.127,80

2.849,90

Gezien de gemeentelijke bijdragen voor 2020 en 2021 binnen de grenzen blijven van de in het
meerjarenplan opgenomen bedragen, moet de gemeenteraad enkel akte nemen van de budgetten. De
gemeenteraad moet akte nemen binnen de 50 dagen na het inkomen van de budgetten. Deze termijn
verstrijkt op 19 januari 2021.
Er werden geen investeringen voorzien.
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetten 2020 en 2021 van kerkbestuur Protestantse Kerk
Menen.
20. GR/2020/254 | Kerkbesturen: Centraal kerkbestuur: budgetten 2021
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Feiten, context en argumentatie
De kerkbesturen hebben hun meerjarenplannen 2020-2025 opgemaakt overeenkomstig het decreet
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. De meerjarenplannen
werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019.
Het centraal kerkbestuur diende de budgetten van de kerkbesturen die onder zijn werking ressorteren
gezamenlijk in op 28 november 2020.
Het bisdom Brugge gaf als erkend representatief orgaan op 11 augustus 2020 gunstig advies op de
budgetten van de kerkbesturen onder het centraal kerkbestuur Menen.
De exploitatie-en investeringsbijdragen voor de stad Menen voortvloeiend uit deze budgetten kunnen in
volgende tabel worden samengevat:
Exploitatiebijdrage
Investeringen 2021
ExploitatieInvesterings2021 volgens
volgens
bijdrage 2021
toelage
meerjarenplan
meerjarenplan
Sint-Vedastus

60.476,00

50.000,00

0,00

Sint-Jozef

32.950,00

13.172,84

10.000,00

10.000,00

Sint-Jan de Doper

65.999,00

33.772,17

50.000,00

50.000,00

Sint-Bavo

106.222,00

88.547,76

18.000,00

18.000,00

Sint-Niklaas

43.073,00

36.606,92

60.000,00

60.000,00

Maagd der Armen

25.485,00

18.741,14

334.205,00

240.840,83

0,00
138.000,00

138.000,00

Detail van de investeringen voor 2021:
o

€50.000 voor Sint-Jan Baptist (Herstel dak)

o

€10.000 voor Sint-Jozef (uitzonderlijk onderhoud eventueel deel dak)

o

€18.000 voor Sint-Bavo (herstel Lauwbergkapel)

o

€60.000 voor Sint-Niklaas: (herschilderen binnenkant)

De totale exploitatiebijdrage voor alle kerkbesturen (240.840,83 euro) blijft onder de in de
afsprakennota goedgekeurde maximale exploitatiebijdragen voor alle kerkbesturen van 300.000,00
euro.
Gezien de gemeentelijke bijdragen binnen de grenzen blijven van de in de meerjarenplannen
opgenomen bedragen moet de gemeenteraad enkel akte nemen van de budgetten. De gemeenteraad
moet akte nemen binnen de 50 dagen na het inkomen van de budgetten. Deze termijn verstrijkt op 17
januari 2020.
Tussenkomsten
De voorzitter meldt dat hij het punt centraal kerkbesturen budgetten 2021 afzonderlijk zal behandelen
en de punten St. Vedastus Menen en aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en St.Vedastus Menen
budgetwijzing samengenomen worden. Raadslid Coppens merkt op dat het klopt dat alles binnen het
eerder oorspronkelijk meerjarenplan gebudgetteerd is. Wat hij eigenlijk niet anders verwacht had. Als hij
zelf terugkijkt op de periode dat hij als schepen bevoegd was voor het centraal kerkbestuur dan weet hij
dat dit allemaal vrijwilligers zijn en dat mag niet uit het oog verloren worden. Zij gaan toch met ruime
budgetten om en zij hebben steeds gepoogd en doen dat opnieuw om op een loyale wijze binnen de
afspraken te blijven en dit verwondert hem niet. Hij heeft een informatieve vraag over 10.000 euro en
het is natuurlijk een klein bedrag maar het is te zien hoe men het bekijkt. Hij wil het hebben over de St.
Jozefskerk en dan vooral over de bestemming naar de toekomst toe. Hij heeft hierover ook in het
verleden vragen gesteld en hij weet dat zo’n dossier, zelfs als men het sneller wil niet altijd even snel
kan gaan. Hij gaat naar niemand een steen werpen. Hij vindt dat het ook niet moet in zo’n dossier en
dikwijls gebeurt dat ook te snel en dan zegt men dat het aan die of aan dit ligt. Alleen stelt hij vast dat er
hier opnieuw over de Sint-Jozefskerk gaat en hij gaat ervan uit dat die werken niet uitgesteld kunnen
worden of zijn dit werken die al kaderen binnen en in consensus van bepaalde afspraken naar
bestemming toe van die kerk en die men in de toekomst wil realiseren. Schepen Vanryckegem
antwoordt dat het gaat om een soort ondergoot, die een deel is van het dak. Dus daarom is het een
klein bedrag van 10.000 euro voor de St. Jozefskerk. Maar eigenlijk moet het gaan om
de haalbaarheidsstudie die nu gebeurd is om de staat van de kerk te bekijken. Dit gebouw is eigenlijk
nog maar 100 jaar oud en heeft toch heel wat kenmerken van verval en daarom een restauratie nodig
heeft. En daarbij wenste men met de stad een screening van het gebouw om dan te kijken wat
eventueel de noodwendigheden naar de toekomst zijn en of dit kadert in het kerkenplan en wat daar de
mogelijkheden van zijn. Dus die haalbaarheidsstudie werpt een licht op het totaalplaatje van de kerk.
Maar wat men hier ziet is eigenlijk gewoon een deel van een onderhoud van het dak voor een kleine
som natuurlijk en dit is relatief. Maar in vergelijking met de grote sommen voor andere kerken vervalt dit
in het niets. Het gaat dus om een klein herstellingswerk.
Besluit
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de budgetten van kerkbesturen Sint-Vedastus Menen,
Sint-Jan de Doper Menen, Sint-Jozef Menen, Sint-Bavo Lauwe, Sint-Niklaas Rekkem en Maagd der
Armen Rekkem.

21. GR/2020/255 | Kerkbesturen: Sint-Vedastus Menen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025.
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Feiten, context en argumentatie
In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd het oorspronkelijk meerjarenplan van kerkbestuur
Sint-Vedastus Menen goedgekeurd.
Daarin werd een investeringstoelage van €25.000 vastgelegd voor werken aan de dekenij.
Door het beheersplan, stormschade en onvoorziene kosten aan elektriciteit in het kerkgebouw wenst
het kerkbestuur deze investeringstoelage te verschuiven. Dit heeft geen financiële impact voor de
stadsfinanciën.
De exploitatiebijdrage blijft op €50.000. De investeringstoelage blijft behouden op €25.000.
Het kerkbestuur diende de aanpassing van het meerjarenplan in op 30 november 2020.
Het meerjarenplan is bindend in zoverre dat de gemeente enkel akte dient te nemen van het budget
indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in
het goedgekeurde meerjarenplan en de afsprakennota gerespecteerd wordt.
De gemeenteraad dient het meerjarenplan van het kerkbestuur goed te keuren. De termijn verloopt op
10 maart 2021.
Tussenkomsten
Raadslid Coppens wil tussenkomen naar aanleiding van de St.Vedastuskerk en hij wil niet zozeer een
vraag stellen over de dekenij, die daar inderdaad ook een deel van uitmaakt. Maar is er nieuws te
melden en wat is de stand van zaken? Laat hij maar zeggen dat hij het heeft over het grote
renovatiedossier. En nogmaals alle zaken gaan niet zo snel zoals men dit zou willen. Het is trouwens
een dossier dat nog voor 2012 in gang gestoken is. Er zijn wel studies en architecten wel geweest die
zaken hebben gedaan tijdens de voorbije legislatuur. Nu zou men naar de uitvoering en de
concretisering moeten komen en de vraag is dan wat de stand van zaken is. Het is ook normaal dat
men ook niet onmiddellijk de budgetten terugvindt. Want een groot deel wordt trouwens op een andere
manier gefinancierd maar de vraag is of er daarover het een en het ander kan worden toegelicht.
Schepen Vanryckegem antwoordt dat ze dit eigenlijk wilde voorstellen in de volgende gemeenteraad
om dit punt daar dan wat uitgebreider te kunnen toelichten. Want het raadslid heeft waarschijnlijk dit in
de wandelgangen gehoord, alhoewel het met de corona moeilijk is om iets in de wandelgangen te
vernemen. Er is inderdaad een dossier met een engagement dat klaar is om verder te gaan met de
renovatie en de nood aan een meerjarenplanning om die kerk verder te restaureren. Dit zou ook in de
volgende maand op de gemeenteraad komen, maar het dossier was net te laat voor deze
gemeenteraad. In dit dossier wordt ook gekeken bij Erfgoed om subsidies binnen te rijven. De werken
zullen toch maar voor binnen een paar jaar zijn, ten vroegste in 2023. Ze vraagt of het ok is dat ze dit in
de volgende gemeenteraad kan toelichten. En dit kadert inderdaad in het herstelplan van onze oudste
kerk in Menen. Raadslid Coppens wil nog eventjes tussenkomen en voor hem is het om dit in een
volgende gemeenteraad aan bod te laten komen. Eigenlijk heeft de schepen voor een stuk reeds
geantwoord en hij vindt dit goed want het is een vraag die in de gemeenteraad gesteld wordt door te
zeggen dat er nieuws is over dat dossier. Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om te verwijzen naar de
mensen in de wandelgangen want dan is de vraag of de coronaregels gerespecteerd worden. Voor alle
duidelijkheid hij komt heel weinig mensen tegen in de wandelgangen. Maar er zijn andere manieren dan
de wandelgangen om toch dossiers te blijven volgen. Hij vindt het trouwens normaal als
gemeenteraadslid en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar hij is iemand die zeker graag de
dossiers, waarmee hij vroeger op een andere manier mee bezig geweest is, verder blijft opvolgen. Hij is
altijd blij en verheugd dat hij mag horen dat er nieuwe stappen worden gezet en het gaat toch over een

heel waardevol gebouw. Men kan er natuurlijk naar kijken als kerk, maar daarnaast gaat het ook over
een waardevol gebouw in onze stad. Het is goed dat er vanuit het stadsbestuur werk van gemaakt
wordt. De vraag is ook wat de hogere overheid gaat doen als het over de centen gaat. Dat is
hoogstwaarschijnlijk een andere kwestie die nu lopend is. De Voorzitter antwoordt dat iedereen weet
dat de St. Vedastuskerk het gebouw is dat inderdaad de eerste vermelding maakt van onze stad in
1087 als hij zich niet vergist. Het is inderdaad een waardevol gebouw met de eerste vermelding van
onze stad. Hij vindt dat men dit gebouw moet koesteren als hij daarmee kan aansluiten en hiermee dit
punt kan afsluiten.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan van kerkbestuur Sint-Vedastus
Menen goed.
22. GR/2020/256 | Kerkbesturen: Sint-Vedastus Menen: budgetwijziging 2020
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Feiten, context en argumentatie
De kerkbestuur heeft haar meerjarenplan 2020-2025 aangepast overeenkomstig het decreet
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. De aanpassing van het
meerjarenplan ligt voor ter goedkeuring.
Het kerkbestuur diende de budgetwijziging 2020 in op 30 november 2020.
Door het beheersplan, stormschade en onvoorziene kosten aan elektriciteit in het kerkgebouw wenst
het kerkbestuur de voorziene investeringstoelage te verschuiven van de dekenij naar het
kerkgebouw. Dit heeft geen financiële impact voor de stadsfinanciën.
De exploitatiebijdrage blijft op €50.000. De investeringstoelage blijft behouden op €25.000.
Gezien de gemeentelijke bijdragen voor 2020 binnen de grenzen blijven van de in het meerjarenplan
opgenomen bedragen, moet de gemeenteraad enkel akte nemen van de budgetten. De gemeenteraad
moet akte nemen binnen de 50 dagen na het inkomen van de budgetten. Deze termijn verstrijkt op 19
januari 2021.
Besluit
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2020 van kerkbestuur SintVedastus Menen.
23. GR/2020/240 | Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vaststelling
reglement.
Bevoegdheid orgaan
art. 2 en 40-41 decreet over het lokaal bestuur;
Juridische grond
Art. 170 § 4 van de Grondwet;

Art. 464/1, 1°, van het WIB van 10 april 1992;
Art. 2.1.4.0.2 en 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex
Fiscaliteit;
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;
omzendbrief BB 2018/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
De financiële toestand van de gemeente;
Feiten, context en argumentatie
Motivering
In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd de verordening gemeente-opcentiemen op de
onroerende voorheffing vastgesteld voor het aanslagjaar 2020 waarbij 1134 gemeente-opcentiemen op
de onroerende voorheffing werden geheven.
De vernieuwing van deze verordening is noodzakelijk om de gemeentelijke opcentiemen voor 2021 vast
te stellen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad stelt het reglement "gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing"
vast.
ARTIKEL 1
Voor het aanslagjaar 2021 worden ten bate van de gemeente 1134 (duizend honderd vierendertig)
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
ARTIKEL 2
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
ARTIKEL 3
Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur.
ARTIKEL 4
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook aan:
Agentschap Vlaamse Belastingdienst-OV-t.a.v. Katrien Matthijs, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst;
FOD FINANCIEN-Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning-Studie- en documentatiedienst-Cel
Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek-t.a.v. mw. Anneliese D’haeseleer-North Galaxy-Toren B
25e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 73 te 1030 Brussel;
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Financieel Management-t.a.v. Peter De Troyer,
Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel;
Ontvangkantoor Directe Belastingen, Hoveniersstraat 31 te 8500 Kortrijk.

24. GR/2020/241 | Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling
reglement.
Bevoegdheid orgaan
art. 2 en 40-41 decreet over het lokaal bestuur;
Juridische grond
Art. 170 § 4 van de Grondwet;
Art. 464-470/2 van het WIB van 10 april 1992;
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;
omzendbrief BB 2018/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
De financiële toestand van de gemeente;
Feiten, context en argumentatie
Motivering
In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd de aanvullende directe gemeentebelasting op de
personenbelasting vastgesteld voor het aanslagjaar 2020.
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad stelt het reglement "Aanvullende directe gemeentebelasting op de
personenbelasting" vast.
ARTIKEL 1
Voor het aanslagjaar 2021 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2020.
ARTIKEL 2
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der
directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
ARTIKEL 3
Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur.
ARTIKEL 4
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook aan:
Agentschap Vlaamse Belastingdienst-OV-t.a.v. Katrien Matthijs, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst;
FOD FINANCIEN-Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning-Studie- en documentatiedienst-Cel
Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek-t.a.v. mw. Anneliese D’haeseleer-North Galaxy-Toren B
25e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 73 te 1030 Brussel;

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Financieel Management-t.a.v. Peter De Troyer,
Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel;
Ontvangkantoor Directe Belastingen, Hoveniersstraat 31 te 8500 Kortrijk;
25. GR/2020/242 | Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand.
Vaststelling wijziging reglement.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid
Bevoegdheid orgaan
art. 2 en 40-41 decreet over het lokaal bestuur;
Juridische grond
Art. 170 § 4 van de Grondwet;
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen;
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen;
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;
MB van 28 augustus 2015 houdende de toekenning van een subsidie aan het intergemeentelijk
samenwerkingsproject “Kwalitatief wonen in de Grensstreek”, met Menen, Wervik en Mesen als
deelnemers;
Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de
bekendmakingsplicht;
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Mail van 29 oktober 2020 met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
De financiële toestand van de gemeente;
Feiten, context en argumentatie
Motivering
In de gemeenteraad van 18/12/19 werd de belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd
worden als leegstaand vastgesteld voor de periode 2020-2025.
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.
De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden
worden met als doel het activeren van woningen en/of gebouwen.
Door de hardnekkige leegstand in onze gemeente, is het noodzakelijk dat de eigenaars gestimuleerd
worden om de woningen en/of gebouwen op te waarderen.
De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te stellen in
verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college van
burgemeester en schepenen.
Naar aanleiding van het nazicht van de toezichthoudende overheid, moet het reglement van de
belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstand opnieuw
aangepast worden volgens de opmerkingen.
Tussenkomsten

Raadslid Coppens heeft verschillende vragen en hij gaat ze bundelen en wenst zijn laatste vraag
afzonderlijk te stellen. Maar het eerste is eigenlijk een vraag naar de praktijk wat hij niet goed begrijpt.
Hij weet dat er natuurlijk toezicht is a posteriori maar zijn die reglementen dan niet op voorhand
afgetoetst geweest. Dat reglement is voorgekomen zoals de schepen terecht meldde in de
gemeenteraad van december 2019. Het enige wat hij een beetje vreemd vindt is dat de schepen zegt
het om een recent arrest gaat en dit is inderdaad wel recent maar toch wel oud in functie van het
reglement. Het arrest is van 26 juni 2018 en met andere woorden werd het reglement gestemd in 2019.
Dat de stad dit niet onmiddellijk weet, daar kan hij een beetje inkomen. Maar normaal gezien worden
die reglementen toch vooraf afgetoetst. En dan begrijpt hij niet goed hoe dat kan. Zijn tweede vraag
gaat over het toepassen van een strafsanctie en het is natuurlijk een beetje gevaarlijk als de lokale
overheid iets te sterk wil gaan sanctioneren. Zo’n zaken moeten toch op voorhand heel goed afgetoetst
worden. Hij vraagt of er trouwens mensen zijn die zo’n sanctie ontvangen hebben. Want het reglement
is al in voege van 2019 en het is ook niet opgeheven geweest. Daar had hij graag verduidelijking over
bekomen. Schepen Syssauw antwoordt het reglement vorig jaar reeds een eerste keer aangepast
werd in functie van het toezicht. Inderdaad dit reglement is niet voorafgaandelijk met het agentschap
Binnenlands Bestuur afgetoetst. Maar behoudens vergissing van haar is dat ook niet de gewoonte.
Maar als voorgaande had men hier iets meer kunnen over zeggen. Het is dus niet gebeurd. Maar wat
betreft de opgelegde sanctie aan de eigenaar is het eigenlijk zo dat men gekeken heeft met de bril van
het reglement. Men heeft gezocht naar een oplossing voor mensen die inderdaad de verklaring niet zo
nauw namen zonder te denken aan de strafmogelijkheden, die er inderdaad zijn. In dat opzicht is de
opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur terecht. Men zegt dat de rechtspraak niet zo meer
recent is omdat ze dateert van 2018. In ieder geval was rechtspraak uit 2018 naar deze naar normen
wel recent. Deze moet ook gepubliceerd worden. Eigenlijk is het een recente rechtspraak waarop het
agentschap Binnenlands Bestuur ons nu gewezen heeft. De vraag of er boetes zijn opgelegd kan zij
zich niet voor de geest roepen dat er zo’n dossier behandeld geweest is. Zij zal voor alle zekerheid het
op de dienst navragen en zal het nog het antwoord deze week bevestigen. Raadslid Mingels heeft
een licht vermoeden dat het niet enkel het reglement van Menen is op dat vlak. Hij heeft het over de
gemeenten met een vergelijkbaar artikel in hun reglement. Zijn vraag gaat nog een beetje verder los
van een eventuele sanctie. Hij denkt dat er in het verleden mensen geweest zijn met plannen om hun
leegstand pand te verkopen aan een zoon, dochter of een broer. En dit heeft eigenlijk toch wel voor
problemen heeft gezorgd, toch ten aanzien van het begrip leegstand en dat leegstandsreglement. Hij
meent zich te herinneren als gemeenteraadslid aangesproken te zijn geweest over een dergelijke
situatie. Hij kan zich voorstellen dat het probleem al iets ouder is dan de data die hier nu vallen, want
het reglement dat de stad hanteert op dat vlak, of die alinea is ook wat ouder dan enkel het laatste
reglement. Hij vermoedt ook dat dit in veel andere gemeenten op die manier in het reglement staat
ingeschreven. Raadslid Coppens wil bij wijze spreken iets juist zetten. Het is natuurlijk recente
rechtspraak en tot daar geen probleem. Alleen daarop heeft de schepen geantwoord. Zou hij er toch de
gewoonte van maken waarbij gealludeerd werd hoe het in de vorige legislatuur was. Hij meende dit zich
toch te herinneren zonder dat hij naar iemand een steen wil werpen. Want de politici doen het zelf niet.
Maar hij vond het wel belangrijk als een reglement aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd
wordt, dat er niet a posteriori maar a priori toch minstens de vraag kan gesteld worden. Als dat
natuurlijk gebeurt voor dit reglement, dan wil hij zeggen dat dit arrest rekening gehouden mag worden.
Dan had men in 2019 een arrest van medio 2018 wel al gepubliceerd gekregen eind 2019. Dan had
men al bij het agentschap Binnenlands Bestuur kennis van dat arrest. Dat wou hij eigenlijk zeggen. Dan
is er natuurlijk nog het vervolg op die strafboete. Het is inderdaad zo dat in verband met die
verwantschap in Menen inderdaad problemen kunnen ontstaan. Het heeft betrekking op mensen en dat
stond in het reglement. Hier gaat het over iets anders. Daar moet de schepen er maar op antwoorden
en zij is evenveel jurist als hijzelf. Zolang er niet naar de rechtbank getrokken wordt, heeft de stad het
recht om zijn reglement in die zin door de gemeenteraad te laten aanvaarden. Alleen vindt hij het spijtig
dat de gemeenteraad dat in 2019 ook goedgekeurd heeft terwijl er al een arrest was in 2018. Mits
nogmaals dat voor te leggen aan Binnenlands Bestuur, gaat hij er toch van uit dat men een seintje zou
gegeven hebben vooraleer dit ging goedgekeurd worden vorig jaar. Hij heeft nog een laatste vraag die
eigenlijk ook verwijst naar zijn tussenkomst vorig jaar zonder die discussie terug te willen openen. Hij
heeft daar toen ook gesproken over de mails en het moment dat de mensen aangeschreven worden.
Hebben zij dan nog de kans om die belasting te ontwijken, want het is een doelbelasting. Zij hebben
dan nog de kans om zich in regel te stellen om met andere woorden de leegstand op een legale manier
te gaan oplossen. Zonder die discussie opnieuw te gaan voeren kan men kijken in de notulen wat er

daarover gezegd geweest is. Hij vermoedt dat daarmee in het voorliggend reglement geen rekening
werd gehouden met die opmerkingen want er wordt niet naar verwezen. De Voorzitter merkt op dat
raadslid Mingels de vergadering heeft verlaten, hij zal waarschijnlijk straks terug de zitting vervoegen.
Schepen Syssauw antwoordt dat als er rechtspraak is van het Hof van Beroep te Gent in een dossier
dat dit niet een dossier is van de stad. Bewijst dit dan dat er inderdaad meerdere steden en gemeenten
dergelijke vrijstellingen hebben ontzegd voor de verkopen tussen bloed- tot aanverwanten. De
rechtspraak is inderdaad van medio juni 2018 maar dan moet er ook nog een cassatietermijn lopen. Er
gaat uiteraard een tijd voorbij vooraleer een arrest kan worden aanzien als definitief en
onaangevochten. Zij vermoedt pas dat het in de helft van 2019 was dat die rechtspraak definitief werd
en ook al dusdanig geciteerd en toegepast kan worden in verschillende reglementen. Tenslotte met
betrekking tot de opmerking naar aanleiding van het reglement van vorig jaar, zal zij de notulen
opsporen van vorig jaar. Maar het is inderdaad zo dat de stad met deze aanpassing enkel en alleen
tegemoetkomt aan de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur maar zij zal zeker kijken
welke opmerkingen vorig jaar in dit verband werden geformuleerd. Raadslid Coppens vindt het
ongebruikelijk sportief van de schepen van financiën dat ze even zal kijken naar de opmerkingen van
2019. Maar de eerlijkheid gebiedt hem het toch te vragen aan het college en dat is niet specifiek naar
de schepen toe. Hij dringt erop aan om toch rekening te houden met de zaken die in de gemeenteraad
gezegd worden en gesteld worden. Dat was toch een gedachtenwisseling. Nogmaals de kern van de
zaak was dat mensen als zij een brief krijgen, dat ze bij wijze van spreken nog de tijd hebben om te
handelen en om die belasting te ontlopen, nogmaals op een legale manier. Blijkbaar kan dat niet in
Menen want er was daar een discussie hierover en dat is blijkbaar niet opgeklaard of uitgeklaard. De
lucht daarrond is niet opgeklaard en de discussie is niet uitgeklaard. Hij zou het ten zeerste appreciëren
als hij op een later tijdstip een antwoord zou krijgen. Dat zal dan ook de reden zijn. Hij wil voldoende
informatie geven als er geen repliek meer komt en dat hoeft niet van de schepen. Maar met zijn
stemgedrag zal hij dit niet goedkeuren. Schepen Syssauw antwoordt op de laatste repliek van
raadslid Coppens over de vraag of er nog reactie mogelijk is voor de mensen die geconfronteerd
worden met leegstand. Het hangt er natuurlijk van af wat die mensen hebben ontvangen. Als zij een
akte van leegstand hebben ontvangen, is er dan nog een termijn om daar tegen te reageren? Kunnen
zij nog een bewijs leveren dat die leegstandsakte dus niet overeenstemt met de werkelijkheid? Dat
staat ook zo in de leegstandsakte en staat erop vermeld op welke manier en binnen welke termijn men
de leegstand kan betwisten. Wanneer er geen betwisting is van de akte leegstand is en wanneer
iemand die dit ontvangt en men reageert daar niet op, dan wordt het pand geregistreerd op het
leegstandsregister. En wanneer het pand een jaar op het leegstandsregister staat, dan is er een heffing
verschuldigd die nadien niet meer kan aangevochten worden. Maar men kan een bezwaar indienen en
tegen de afwijzende beslissing van een bezwaar naar de rechtbank trekken. Het feit dat men de akte
van leegstand niet heeft tegengesproken, ontneemt men voor een stuk de twee fasen van de belasting,
want de belasting wordt pas geheven telkens op de verjaardag van de opname op het
leegstandsregister. Dus men krijgt de akte van de vaststelling van de leegstand en er wordt al dan niet
gereageerd en dan vanaf een jaar na de akte is een eerste aanslag verschuldigd. Dit is eigenlijk de
manier waarop het nu geregeld is. Raadslid Coppens denkt dat dit de kern is van het probleem. Maar
hij gaat daar nu niet dieper op in. Dat is toen in 2019 ook gesteld geweest. Hij verwijst trouwens ook
naar de laatste zin in die tussenkomst van raadslid Coppens. Hij leest het even voor: “Raadslid
Coppens stelt ook vast dat de meeste Vlaamse gemeenten het anders doen”. Is dat nog zo of is dat
niet zo? Het is belangrijk dat de leegstand goed aangepakt wordt. En hij denkt nogmaals dat het moet
gebeuren vanuit het oogpunt van een doelbelasting. Dat betekent dat de mensen op het moment van
een eerste schrijven de kans moeten krijgen om nogmaals op een legale manier te ontsnappen aan de
doelbelasting. En blijkbaar doen vele andere gemeenten dit op een andere, meer gunstiger manier voor
de belastingplichtige. Maar het doel moet natuurlijk zijn dat de stad niet zoveel mogelijk
leegstandsbelastingen moet innen maar dat er zo min mogelijk leegstand moet zijn. Het is van uit die
optiek dat hij in 2019 die tussenkomst had gehouden. De Voorzitter laat raadslid Mingels toe tot de
vergadering, hoewel hij de vergadering kon volgen via zijn collega. Raadslid Mingels meldt dat het
gaat om het ene technisch probleem na het andere. Hij weet dat intussen de stemming is afgerond en
hij vindt het spijtig. Hij had geprobeerd het woord te krijgen via de computer van raadslid Poot. Hij weet
uit ervaring dat in Menen het reglement rond leegstand niet toegepast wordt zoals in de rest van
Vlaanderen. De ervaring situeert zich niet bij hem persoonlijk maar in die zin dat hij nog gewerkt heeft
op een huisvestingsdienst. De Voorzitter probeert tussen te komen. Raadslid Mingels meldt dat hij
probeert langs alle kanten aan te geven dat er een technisch probleem is. Als men hier geen rekening

wenst mee te houden dan gaat hij wel naar huis. De Voorzitter antwoordt dat hij er wel probeert mee
rekening te houden en hij heeft gevraagd aan raadslid Mingels om mondeling zijn stem uit te brengen,
zoals hij dat nu doet. De voorzitter meldt dat zijn opmerking er eventjes er inhoudelijk niet toe doet,
zodanig dat hij de stemming kan afronden. Dan zou hij kijken hoe hij inhoudelijk het punt kan afronden.
Maar hij had graag gevraagd om mondeling de stem uit te brengen. Raadslid Mingels meldt dat hij niet
kan stemmen wegens een technisch probleem. De voorzitter vraagt om mondeling zijn stem uit te
brengen. De Voorzitter hoopt dat het technisch probleem zo vlug mogelijk wordt opgelost en er wordt
hiervoor gekeken. Anders hoort hij het raadslid nog. Raadslid Maxy wenst nog eens kort terug te
komen op de wijze van vergaderen over dit agendapunt. In die zin dat raadslid Mingels
inderdaad technische problemen ervaart hier ten stadhuize om te stemmen. Dan was er ook een
woordje uitleg dat raadslid Mingels wou geven bij dat punt. Zij begrijpt niet waarom dat niet mogelijk zou
zijn tenzij dat zij zich vergist. De voorzitter antwoordt dat zij zich vergist. Hij heeft gezegd dat eerst de
stemming afgerond moet worden. Maar raadslid Mingels heeft dan gezegd om verder te doen en hij is
dan verder gegaan. Dus hij wil gerust aan raadslid Mingels het woord geven als hij nog wenst tussen te
komen over het andere punt. Maar bij de stemming was het raadslid er volledig uit gevallen. Hij kan
daaromtrent niets aan doen. Hij heeft geprobeerd tot het raadslid terug gekomen was.Hij was terug
aanwezig. Hij heeft gezien de omstandigheden geprobeerd het nodige te doen. Maar raadslid Mingels
mag zeker tussenkomen als hij het woord wenst. Als raadslid Mingels wenst tussen te komen omtrent
dit punt, dan gaat hij hopelijk tot de goede orde even naar het punt. Raadslid Mingels dankt raadslid
Maxy voor haar tussenkomst in deze. Hij vindt het heel vervelend dat hij tegenkomt en dit gebeurt
allemaal buiten zijn wil om. Hij wou dit eventjes kort meegeven. Hij weet dat Menen eigenlijk het
systeem van leegstand moet behandelen vooral vanuit de te volgen procedure. In Menen wordt
eigenlijk de procedure niet gevolgd zoals dat wel in andere gemeenten gebeurt. Dat wou hij meegeven.
Zo kom je als overheid soms in de problemen en dat heeft hij zelf mogen meemaken. Met een mondige
burger lukt het dan wel om dat probleem op te lossen. Als die mondigheid ontbreekt, dan krijgt men er
nog een probleem bij. In die zin wou hij dit toch wel een beetje kaderen. Menen gaat daar eigenlijk iets
sneller door de bocht dan de meest andere gemeenten. Menen gebruikt bijvoorbeeld nooit het
vermoeden van leegstand of het zou moeten veranderd zijn sedert kort en dit wordt niet medegedeeld
aan de eigenaars. Dus als de dienst ervan uitgaat dat ze met een leegstand te maken hebben, dan zou
er in principe verwacht worden om een vermoeden van leegstand te sturen, zoals dat in het systeem
van Vlaanderen gebeurt. En dat gebeurt bij zijn weten in Menen niet en dit kan tot moeilijkheden leiden.
Stemming
Met 17 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke,
Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot,
Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 11 stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline
Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben
Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche), 1 onthouding (Dorianne De Wiest)
Besluit
De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden
als leegstaand" vast.
ARTIKEL 1
Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op
woningen en gebouwen die voorkomen op het gemeentelijke leegstandsregister. De gemeentebelasting
wordt gevestigd vanaf de datum van opname in het leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is
de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf
maanden verstrijkt.
ARTIKEL 2


administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid die
door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het register;



woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting
van een gezin of alleenstaande, vermeld in artikel 2, §1, 31°, van het decreet 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode;



gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat,
met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten;



leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande woningen en/of gebouwen,
opgemaakt en geactualiseerd op grond van artikel 2.2.6. van het grond- en pandendecreet en
zijn uitvoeringsbesluiten;



registratiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in het register
wordt opgenomen;



leegstaande gebouwen: een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft
van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt
aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij
wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie
van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan
uitgereikte omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Bij een gebouw waarvoor geen
vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of
melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw
voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of
bescheiden. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit,
vermeld in artikel 2, 2°, van het Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding
en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als
leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het
gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien
het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning
die voldoet aan de bouwfysische vereisten;



leegstaande woningen: een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende
een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in
overeenstemming met:



o

hetzij de woonfunctie;

o

hetzij elke andere door de bij gemeentelijke verordening omschreven functie die een
effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.(grond-en
pandendecreet art. 2.2.6., § 3);

renovatieplan: een door de administratie goedgekeurde nota die bestaat uit:
o

een schets van de woning/het gebouw met aanduiding van de geplande werken;

o

een volledige opsomming en beschrijving van de geplande werken;

o

een raming van de kosten;

o

foto’s van de te renoveren delen van de woning/het gebouw;



beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen;



leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een leegstand
gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen zeven
jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet
aangewend wordt overeenkomstig zijn functie;



zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
o

de volle eigendom;

o

het recht van opstal of van erfpacht;

o

het vruchtgebruik

ARTIKEL 3
Als belastingschuldige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten
met betrekking tot een woning en/of gebouw opgenomen in het gemeentelijk register:
o

de volle eigendom;

o

het recht van opstal of van erfpacht;

o

het vruchtgebruik.

Behoort één van die zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt de
onverdeeldheid als belastingschuldige. De leden van de onverdeeldheid zijn hoofdelijk gehouden tot
betaling van het verschuldigde bedrag.
Degene die het zakelijk recht overdraagt, is verplicht om binnen de maand na het verlijden van de
notariële akte, per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen een kopie
van de notariële akte over te maken. Deze kopie bevat minstens volgende gegevens:
o

naam en adres van de verkrijger(s) van het zakelijk recht;

o

datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;

o

nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of gebouw.

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als
belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk
recht wordt gevestigd, indien deze ontstentenis ertoe heeft geleid dat de gemeente op datum of
verjaardag van de opname in het leegstandsregister niet in kennis was van het feit dat er een
overdracht van zakelijk recht heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL 4
De administratie houdt een gemeentelijk leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit
volgende afzonderlijke lijsten:
o

een lijst "leegstaande gebouwen";

o

een lijst "leegstaande woningen";

In elke lijst worden de volgende gegevens opgenomen:
o

het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;

o

de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;

o

de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n);

o

het nummer en de datum van de administratieve akte;

o

de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname.

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden in overeenstemming met artikel 2.2.6 van het
decreet van grond- en pandenbeleid.
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op de gewestelijke inventaris van woningen die beschouwd
worden als ongeschikt/onbewoonbaar, kunnen niet opgenomen worden op het gemeentelijke
leegstandsregister.
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op het gemeentelijke leegstandsregister kunnen later
opgenomen worden op de gewestelijke inventaris ongeschikt/onbewoonbaar.
Woningen en/of gebouwen die voorkomen op de gewestelijke inventaris van
ongeschikte/onbewoonbare woningen of op het register van leegstaande woningen en/of gebouwen
kunnen tegelijk worden opgenomen op het register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen. En
omgekeerd.

ARTIKEL 5
De registratie van de leegstaande woningen en/of gebouwen gebeurt op datum van de opmaak van de
administratieve akte tot vaststelling van leegstand.
ARTIKEL 6
De controleambtenaren zijn bevoegd om leegstand van een gebouw en/of woning te onderzoeken en in
een administratieve akte vast te stellen.
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand belaste
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden.
Indien als gevolg van een beslissing een gebouw en/of woning wordt opgenomen in het register, wordt
dit vastgesteld in een gemotiveerde administratieve akte. De datum van de administratieve akte geldt
als de datum van de vaststelling van de leegstand en geldt als registratiedatum.
De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per aangetekende zending in kennis van de opname in
het leegstandsregister. Deze kennisgeving bevat:
o

de administratieve akte;

o

informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister;

o

informatie over de mogelijke vrijstellingen van de leegstandsheffing in het
leegstandsregister;

o

informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het
leegstandsregister;

o

informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister.

Het vermoeden van leegstand van woningen en/of gebouwen gebeurt op basis van minstens één
vaststelling:
o

het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister;

o

het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf;

o

het aanbieden als "te huur" of "te koop";

o

het vermoeden van een zo laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik in
overeenstemming met de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan
worden uitgesloten;

o

het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning;

o

de aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van een
leegstand of non-productiviteit;

o

het niet effectief benutten van meer dan 50% van de totale oppervlakte;

o

getuigenissen;

o

vaststellingen op het openbaar domein, enz.;

o

er zijn geen nutsaansluitingen.

Alle elementen worden opgenomen in de administratieve akte tot vaststelling van de leegstand.
ARTIKEL 7
Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, kan
een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de
opname in het leegstandsregister met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de
eed, het bewijs leveren dat een leegstaand gebouw en/of de woning effectief gebruikt wordt.

Het beroep wordt per aangetekende zending betekend. Als datum van het beroepschrift wordt de
datum van de aangetekende zending gehanteerd.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:
o

de identiteit en het adres van de indiener;

o

de vermelding van het adres van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift
betrekking heeft;

o

de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister ten onrechte is gebeurd.

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde,
voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als
raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd.
De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als de
feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd
wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste personeelslid. Het
beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning geweigerd of
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen
een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De
uitspraak wordt per aangetekende zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid,
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot
een nieuwe opname in het leegstandsregister.
Indien de opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijke
gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie het gebouw of de
woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de administratieve akte.
ARTIKEL 8
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer
dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie aangewend wordt gedurende
een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De beheerder van het leegstandsregister
vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie.
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat deze
woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in
overeenstemming met de functie.
ARTIKEL 9
De houder van een zakelijk recht, kan volgende vrijstellingen bekomen mits schriftelijke aanvraag en
vergezeld van de nodige bewijsstukken:
vrijstelling voor de eigenaar (bewoner) zonder andere woning
voorwaarde:
o

de eigenaar is de laatste bewoner van het geïnventariseerd pand en woont er niet
meer wegens verblijf in een erkend tehuis of een psychiatrische instelling of bevindt
zich in een vergelijkbare situatie waarbij overmacht kan worden bewezen;

o

en hij bezit geen andere woning.

Deze vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 3 jaar.
vrijstelling voor onteigening

voorwaarde:
o

de woning en/of gebouw ligt binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid
goedgekeurd onteigeningsplan;

o

de woning en/of gebouw kan geen voorwerp meer uitmaken van een
omgevingsvergunning of een renovatieplan omdat een voorlopig of definitief
onteigeningsplan is vastgesteld.

De vrijstelling geldt tot aan de effectieve onteigening.
vrijstelling voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten
voorwaarde:
o

het pand is beschermd krachtens het Onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013 en
latere wijzigingen;

o

en de bevoegde overheid heeft een ingediend dossier voor een restauratiepremie
ontvankelijk bevonden, of een attest afgeleverd dat het pand in de huidige toestand
mag blijven.

Deze vrijstelling geldt zolang het restauratiedossier loopt, of zolang het attest geldt.
vrijstelling indien de houder van het zakelijk recht
o

wat betreft de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en andere initiatiefnemers
die sociaal wonen realiseren: geldt een vrijstelling voor woningen en/of gebouwen,
waaraan een renovatie, herbouw of sloopdossier aan gekoppeld is mits een
aanmelding bij de VMSW;

o

een autonoom gemeentebedrijf is;

o

de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is.

Deze vrijstelling geldt 5 jaar.
vrijstelling voor nieuwe eigenaar
De nieuwe eigenaar kan vanaf datum van het verlijden van de notariële aankoopakte gedurende één
jaar vrijgesteld worden van de heffing op voorwaarde dat het pand binnen dit jaar niet verkocht wordt.
Deze vrijstelling geldt niet voor:
1° de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks
gecontroleerd wordt;
2° de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel;
Deze vrijstelling geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
Deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met vrijstelling voor renovatie
vrijstelling voor renovatiewerken
voorwaarde:
o

of het voorleggen van een goedgekeurde omgevingsvergunning afgeleverd maximum 2
jaar voorafgaand aan het leegstandsjaar tot en met 31 december van het
leegstandsjaar waarop de belasting betrekking heeft. Dit voor renovatiewerken
waarvoor een omgevingsvergunning vereist is;

o

of het voorleggen van een renovatieplan waarvan de werken gestart zijn in het
leegstandsjaar waarop de belasting betrekking heeft.

Deze vrijstelling is eenmalig en geldt voor het jaar waarop de belasting betrekking heeft en het
daaropvolgend jaar.

Ingeval van niet-bewoning binnen de gestelde termijn kan aansluitend nog 1 jaar verlenging van deze
termijn aangevraagd worden mits een gemotiveerde aanvraag vóór het verstrijken van
de gewone vrijstellingstermijn.
ARTIKEL 10
Het bedrag van de initiële belasting wordt vastgesteld op 130,00 euro per strekkende meter gevellengte
van de woning of het gebouw.
Als gevellengte wordt beschouwd: de projectie van de afstand tussen de uiterste punten van de
gebouwen of van de woningen aan de straatzijde.
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan een halve meter
worden weggelaten, de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als volle
meter. Wanneer de woning of het gebouw paalt aan twee of meer straten, zal als grondslag voor de
belastingberekening de helft van de som van de gevellengten van elk der straatzijden in aanmerking
genomen worden.
De minimumaanslag per woning of gebouw bedraagt 1300,00 euro.
Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:
het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes
van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het
gemeentelijke register.
x mag niet meer bedragen dan 5.
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op het register staat wordt
herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of woning.
ARTIKEL 11
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen
beschikt.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 12
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend
en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf
de kennisgeving van de aanslag.
ARTIKEL 13
De vorige belastingverordening van 18 december 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van
het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286,
287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.
ARTIKEL 14
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.
26. GR/2020/245 | Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. Vaststelling
wijziging reglement.
Bevoegdheid orgaan
art. 2 en 40-41 decreet over het lokaal bestuur;

Juridische grond


Art. 173 van de Grondwet;



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



Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding
van de bekendmakingsplicht;



Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaltiteit;



De financiële toestand van de gemeente;

Feiten, context en argumentatie
Motivering
In de gemeenteraad van 18/12/2019 werd een retributie op het ter beschikking stellen van logistiek
materiaal vastgesteld vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020.
De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen.
Het stadsbestuur kan allerhande gemeentelijk 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.
Het is aangewezen dat het stadsbestuur een vergoeding ontvangt voor de kosten van het uitlenen van
gemeentelijk 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.
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 van 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 waarvoor
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. Gezien dit aanbod door MIROM Menen, is het aangewezen dat zij
instaan voor deze afvalverwerkende diensten bij evenementen, en dit dus niet opgenomen wordt
in het logistiek materiaal van de stad dat kan uitgeleend worden. De bestaande rolcontainers
kunnen enkel door de stad gebruikt worden voor eigen evenementen georganiseerd door de
stad zelf.
Ter ondersteuning van hun afvalbeleid, kunnen verenigingen die zich inschrijven voor
specifieke netheidsacties, een afzonderlijke financiële tegemoetkoming krijgen als korting,
afhankelijk van de door hen geleverde inspanningen gedurende het jaar inzake afval. Zo is
bijvoorbeeld momenteel het project 'Operatie Proper' van de Mooimakers (OVAM) lopende.

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 en eventuele plaatsingskost).
Er bestaat een afzonderlijk gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van
logistiek materiaal, zoals voorgelegd op de zitting van de gemeenteraad dd. 16 december 2020.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad stelt het reglement "Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal"
vast.
ARTIKEL 1
Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie op het ter beschikking
stellen van logistiek materiaal vastgesteld als volgt: ten behoeve van de stad wordt een retributie
gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijk logistiek materiaal, hetzij voor feestmateriaal
voor manifestaties en evenementen aan personen of verenigingen van de entiteit Menen en andere
gemeenten, voor het organiseren van evenementen of activiteiten, hetzij voor het uitlenen van
signalisatiemateriaal ter signalisatie van werken op de openbare weg.
ARTIKEL 2
De stad Menen stelt logistiek materiaal (feestmateriaal) voor manifestaties en evenementen alsook
signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en manifestaties waarvoor
een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt, voor eigen gebruik, ter beschikking aan:


betoelaagde* en/of erkende verenigingen uit de entiteit Menen vernoemd op de lijst van door
de stad erkende verenigingen;



worden gelijkgesteld met door de stad Menen betoelaagde en/of erkende verenigingen:
o

de in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen;

o

politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen;

o

de stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking);

o

erkende straatcomités uit de entiteit Menen;



niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke woont in
de stad Menen;



rechtspersonen met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente voor nietcommerciële activiteiten op het grondgebied van de gemeente;



de stedelijke organisaties van de entiteit Menen (gemeentelijke scholen, stadsorganisaties,
OCMW, AGB, Cultureel Centrum,..;



andere gemeentebesturen uit omliggende gemeenten.

De stad Menen stelt gemeentelijke verkeerssignalisatie (borden E1), ter beschikking aan:


natuurlijke personen uit de entiteit Menen of personen die werken uitvoeren binnen de entiteit
Menen;



betoelaagde en/of erkende verenigingen uit de entiteit Menen (vernoemd op de lijst van door de
stad erkende verenigingen);



worden gelijkgesteld met door de stad Menen betoelaagde en/of erkende verenigingen:
o

de in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen;

o

politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen;

o

de stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking);

o

de erkende straatcomités.



niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke woont in
de stad Menen;



de stedelijke organisaties van de entiteit Menen (gemeentelijke scholen, stadsorganisaties,
OCMW, AGB, Cultureel Centrum,..);



andere gemeentebesturen uit omliggende gemeenten.

Het uitlenen van verkeerssignalisatiemateriaal aan bedrijven en organisaties voor louter commerciële
activiteiten is niet toegestaan.
Het uitgeleende logistieke materiaal dient ingezet te worden voor activiteiten die plaatsvinden op het
grondgebied van de entiteit Menen, behoudens indien het materiaal wordt uitgeleend aan omliggende
gemeentebesturen.
*Als betoelaagde en/of erkende vereniging wordt beschouwd: een vereniging die op het ogenblik van
de beschikbaarstelling structureel wordt betoelaagd en/of erkend door het stadsbestuur van Menen.
Ingeval een vereniging een projectsubsidie ontvangt, verkrijgt de vereniging het statuut van
betoelaagde vereniging voor beschikbaarstellingen van logistiek materiaal verbonden aan het
betoelaagde project. De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging. Minimaal moet een belofte van
toelage of tussenkomst vanwege het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
ARTIKEL 3
De aanvraag tot ontlenen van gemeentelijk logistiek materiaal gebeurt volgens de voorwaarden en
modaliteiten bepaald in het gebruiksreglement tot ter beschikking stellen van logistiek materiaal.
ARTIKEL 4
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager of ontlener van het logistiek
materiaal. De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt ingevorderd,
na de ontleenperiode opgegeven in het aanvraagformulier, door overschrijving op de bankrekening van
de stad met vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of gestructureerde mededeling, via
bancontact na ontvangst van de factuur of cash tegen afgifte van een betalingsbewijs. Cash-betalingen
mogen in geen geval geweigerd worden voor een bedrag dat maximum 3000,00 euro bedraagt.
De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals
bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Alle eventuele schade wordt rechtstreeks aangerekend via de factuur.
ARTIKEL 5
Het ontlenen van feestmateriaal is vrijgesteld van retributie voor verenigingen of stedelijke organisaties,
voor socio-culturele activiteiten en/of gemeenschap bevorderende activiteiten die plaatsvinden op het
grondgebied van de entiteit Menen (behoudens podia).
Het ontlenen van een podium is vrijgesteld van retributie voor verenigingen of stedelijke organisaties,
voor socio-culturele activiteiten en/of gemeenschapsbevorderende activiteiten die plaatsvinden op het
grondgebied van de entiteit Menen, voor de eerste keer van ontlening per lopend kalenderjaar. Vanaf
een 2de ontlening is de retributie verschuldigd.
Het ontlenen van feestmateriaal is betalend voor niet-commerciële activiteiten door een rechtspersoon
georganiseerd, behalve indien het een benefietevenement betreft, waar de opbrengst integraal ten
voordele van het goede doel wordt geschonken (mits het attest hiervan binnen de maand aan de stad
wordt overgemaakt).
Het ontlenen van signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en
manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt is eveneens vrijgesteld van
retributie.

De vrijstelling van retributie voor het ontlenen van materiaal geeft nooit vrijstelling van de vervoerskost,
die altijd verschuldigd blijft, behalve voor het signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding
van evenementen en manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.
Er geldt geen vrijstelling van vergoeding voor de prestaties geleverd door de technische diensten bij de
eventuele plaatsing of opstelling van de ontleende materialen, ingeval deze niet worden afgehaald op
het afhaalpunt. Deze opstelling- en plaatsingskosten blijven afzonderlijk verschuldigd.
Er wordt een vrijstelling bekomen van betaling van de waarborgsom voor signalisatie die
bekrachtigd wordt door een tijdelijk verkeersreglement.
Het uitlenen van logistiek materiaal (feestmateriaal en signalisatiemateriaal) aan omliggende
gemeentebesturen is altijd vrijgesteld van retributie, gelet op de wederkerigheid.
Het ontlenen van een mobiele petanquebaan is gedeeltelijk vrijgesteld van retributie (vrijstelling wordt
verleend van 20,00 euro waarbij er dus slechts 10,00 euro per dag/per baan dient betaald te worden in
plaats van 30,00 euro per dag/per baan) voor verenigingen of stedelijke organisaties, voor socioculturele activiteiten en/of gemeenschapsbevorderende activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied
van de entiteit Menen.
ARTIKEL 6
Het bedrag van de retributie voor signalisatiemateriaal wordt vastgesteld als volgt:


5,00 euro per set voor ontlenen tot 7 dagen;



vanaf de 8ste dag: 10,00 euro per set en per begonnen week.

Voor elke verlenging van ontlening zal de retributie berekend worden vanaf de eerste dag van de
verlenging.
Het uitlenen van verkeerssignalisatiemateriaal gebeurt per set, dat bestaat uit twee signalisatieborden
E1, een onderbord, een voet en een staander.
Deze retributie kan samengaan met de retributie voor inname openbaar domein door bouwwerken,
zoals vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement.
Signalisatiemateriaal wordt steeds door de aanvrager zelf opgehaald, geplaatst en teruggebracht,
behoudens ingeval van evenementen en manifestaties waarvoor een tijdelijk verkeersreglement wordt
opgemaakt.
ARTIKEL 7
De tarieven van de retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijk feestmateriaal
aan personen of verenigingen worden als volgt vastgesteld, volgens lijst in bijlage:
Aard van het materiaal

Vergoeding

Podium
Praktikabel (afmeting 2 x 1 m) - verstelbare podiumelementen

10,00
per element
euro

Toebehoren
Verstelbare trap

5,00
per element
euro

Podiumrokken (afmeting 2 m x 0,75 m)

5,00
euro

Podiumrokken (afmeting 4 m x 0,75 m)

10,00
euro

Leuningen

per element

5,00
per element
euro

Klein overdekt podium: (afmeting 6 m x 4,30 m, h: 4 m)
Plankenvloer (afmeting 3,5 m x 0,8 m= 2,8 m²)
Vlaggenmast (met voet) - geplaatst

75,00 per stuk (inclusief vervoer,
euro opstellen en afbreken)*
2,00
per stuk
euro
25,00 per stuk (met voet) euro geplaatst*

Vlaggen (stad, Europa, provincie, Vlaanderen, België en stad
Menen, waar je thuiskomt)

5,00
per stuk
euro

Tafelblad (afmeting 3 x 1 m)

2,00
per stuk
euro

Schragen (0,75 m)

1,00
per stuk
euro

Stoelen

0,50
per stuk
euro

Nadarhekken

0,50
per stuk
euro

Werfafsluitingen

1,00
per stuk
euro

Blokken

1,00
per stuk
euro

Vuurkorven

20,00
per stuk
euro

Verkiezingsmateriaal: - stembus
- stemhokje

5,00
per stuk
euro

Tentoonstellingspanelen

1,00
per stuk
euro

Werfkast elektriciteit (incl. forfaitair bedrag voor
elektriciteitsverbruik)

20,00
per dag
euro

Mobiele petanquebaan

30,00
per stuk/per dag
euro

Vervoer door technische dienst*

30,00 leveren materiaal en
euro terughalen
leveren materiaal en
terughalen,
60,00
indien meerdere ritten of
euro
meerdere
voertuigen vereist zijn

Opstellen en afbreken door technische dienst

totale dienstverlening van
50,00
plaatsing,
euro
opstellen en afbreken

De betaling van deze kosten wordt via factuur ingevorderd.
Eventuele verzekeringskosten voor mobiele podia en tribunes zijn ten laste van de aanvrager.
*Het vervoer (opladen en terugbrengen) gebeurt in principe door en op kosten van de aanvragers zelf.
Het vervoer (opladen en terugbrengen) van feestmateriaal kan gebeuren door de technische diensten.
Hiervoor wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de ontlener, zoals hierboven vermeld. In dit

geval dient het gehuurde materiaal op de 1ste werkdag volgend op de manifestatie of evenement te
worden teruggebracht.
Signalisatiemateriaal wordt steeds door de aanvrager zelf opgehaald en teruggebracht.
ARTIKEL 8
Voor het leveren van rolcontainers voor afvalverzameling op evenementen, het ophalen van
ingezameld afval op evenementen en de afvalverwerking van evenementen, wordt de
organisator doorverwezen naar MIROM Menen voor het ontlenen van dit materiaal en het
gebruik van deze diensten. MIROM Menen staat in voor deze diensten bij evenementen.
De rolcontainers van de stad kunnen niet ontleend worden en worden enkel ingezet voor
evenementen georganiseerd door de stad zelf.
ARTIKEL 9
Er dient vooraf geen waarborg te worden gesteld voor het uitlenen van feestmateriaal en
signalisatiemateriaal en/of nadarhekkens naar aanleiding van evenementen en manifestaties waarvoor
een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt en effectief bekrachtigd wordt door dit tijdelijk
verkeersreglement.
Voor het uitlenen van signalisatiemateriaal voor inname openbaar domein en die niet bekrachtigd zijn
door een tijdelijk verkeersreglement is altijd een waarborg verschuldigd.
Alvorens de terbeschikkingstelling van het signalisatiemateriaal voor inname openbaar domein kan
plaatsvinden, dient er een waarborg betaald te worden. De ontlener ontvangt hiervan een
betalingsbewijs.
De waarborgsom wordt aangerekend als volgt: 50,00 euro per set signalisatiemateriaal. Er is nooit
vrijstelling van betaling van de waarborgsom voor signalisatiemateriaal inname openbaar domein dat
niet bekrachtigd wordt door een tijdelijk verkeersreglement.
ARTIKEL 10
De ontlening van logistiek materiaal gebeurt tegen een minimale kostenvergoeding of is zelfs kosteloos
(indien vrijgesteld van retributie).
Hierbij wordt verondersteld dat het ontleende materiaal op een correcte manier inzake afspraken,
aantallen en kwaliteit terug kan opgenomen worden in het stedelijke magazijn.
Een bijkomende vergoeding wordt opgelegd bij de niet-naleving van de modaliteiten zoals vermeld in
het gebruiksreglement voor terbeschikking stellen van logistiek materiaal.
Deze wordt via factuur ingevorderd en als volgt bepaald:
Omschrijving

Vergoeding bij
feestmateriaal

Vergoeding bij signalisatiemateriaal

Voor het overschrijden van de
uitleentermijn.

50,00 euro per dag
vertraging

De waarborg wordt integraal ingehouden
wanneer de borden niet binnen de termijn
van 7 kalenderdagen worden teruggebracht
+ 5,00 euro per week overschrijding
uitleentermijn

Bij laattijdige annulatie van de
aanvraag, minder dan 14
kalenderdagen voor de
overeengekomen datum van
ontlening.

50,00 euro forfaitaire Niet van toepassing.
vergoeding

Leveren en/of ophalen van de
30,00 euro per extra Niet van toepassing.
materialen door de technische
rit
dienst op een ander adres dan
het adres vermeld in de aanvraag.

Voor het ingebreke zijn bij levering De prestaties worden aangerekend per uur volgens het
en/of ophalen van het materiaal retributiereglement werken voor derden.
op de vooraf geplande datum
Voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per
vermeld in de aanvraag.
werkman aangerekend.
In geval van niet correct
stapelen of opbergen van en/of
voorziene prestaties voor het
ontleend materiaal.

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het
retributiereglement werken voor derden.
Voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per
werkman aangerekend.

Voor reinigen van het logistiek
materiaal, ingeval dit
in onvoldoende nette staat wordt
teruggebracht.

Bij reiniging door stadspersoneel:
De prestaties worden aangerekend per uur volgens het
retributiereglement werken voor derden.
Voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per
werkman aangerekend.
Bij reiniging uitgevoerd door een door het stadsbestuur
aangewezen externe firma: het factuurbedrag.

Administratieve kosten.

forfait van 25,00 euro

In geval van tussenkomst door de
technische diensten voor
nalatigheden, laattijdig
terugbrengen van de materialen
en dergelijke.

De prestaties worden aangerekend per uur volgens het
retributiereglement werken voor derden.
Voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per
werkman aangerekend
+ vermeerderd met 30,00 euro per extra rit
+ vermeerderd met eventuele kosten van materiaal en ander
materieel dan vrachtwagen en/of bestelwagen + vermeerderd met
eventuele administratieve kosten.

Bij schade aan, of verlies van, of
diefstal van het logistiek
materiaal.*

De kostprijs zoals hieronder wordt bepaald vermeerderd met de
eventuele kosten van het schadebestek.

De tarieven in geval van schade of verlies aan logistiek materiaal worden als volgt vastgesteld,
volgens onderstaande lijst:
Aard van het materiaal

Vergoeding

Podium
Praktikabel (afmeting 2 x 1 m) - verstelbare
podiumelementen

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per element

Verstelbare trap

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per element

Podiumrokken (afmeting 2 m x 0,75 m)

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

Podiumrokken (afmeting 4 m x 0,75 m)

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

Leuningen

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per element

Klein overdekt podium: (afmeting 6 m x 4,30 m,
h: 4 m)

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per stuk (vervoer
reeds

Toebehoren

per element

inbegrepen, tenzij
ingeval van
vrijstelling)
Plankenvloer (afmeting 3,5 m x 0,8 m= 2,8 m²)

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per stuk

Vlaggenmast (met voet) - geplaatst

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per stuk (met voet)

Vlaggen (stad, Europa, provincie, Vlaanderen, België en stad Menen, waar je thuiskomt)
1,5 op 2 meter
België

11,95 europer stuk

Vlaamse Leeuw

14,95 europer stuk

Europa

14,95 europer stuk

West-Vlaanderen

20,50 europer stuk

Stad Menen, waar je thuiskomt

35,95 europer stuk

2 op 3 meter
België

20,75 europer stuk

Vlaamse Leeuw

25,95 europer stuk

Europa

25,95 europer stuk

Stad Menen, waar je thuiskomt

57,38 europer stuk

Tafelblad (afmeting 3 x 1 m)

25,00 europer stuk

Schragen (0,75 m)

11,00 europer stuk

Stoelen

16,00 europer stuk

Nadarhekken

76,00 europer stuk

Werfafsluitingen

50,00 europer stuk

Blokken

8,00 europer stuk

Vuurkorven

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per stuk

Verkiezingsmateriaal: - stembus
- stemhokje

Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per stuk

Tentoonstellingspaneel
Mobiele petanquebaan
E1-verkeersbord (bestaande uit E1-bord, een
onderbord, een voet en een staander)

Volgens
per stuk
herstelofferte/aankoopprijs
Volgens
herstelofferte/aankoopprijs

per stuk

95,00 europer stuk

* Ingeval van diefstal of verlies van uitgeleend materiaal blijft de retributie voor het uitlenen
verschuldigd, naast de betaling van de vervangwaarde van het materiaal, behoudens andersluidende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen wegens overmacht.
ARTIKEL 11

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286, 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.
ARTIKEL 12
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.

27. GR/2020/244 | Retributie op de uitvoering van werken voor derden. Vaststelling wijziging
reglement.
Bevoegdheid orgaan
art. 2 en 40-41 decreet over het lokaal bestuur;
Juridische grond
Art. 173 van de Grondwet;
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, met latere wijzigingen;
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van 27 november 2015
ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere
wijzigingen;
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;
Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de
bekendmakingsplicht;
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Mail van 29 oktober 2020 met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen;
De financiële toestand van de gemeente;
Feiten, context en argumentatie
Motivering
In de gemeenteraad van 18/12/19 werd de retributie op de uitvoering van werken voor derden
vastgesteld met ingang van 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025.
Naar aanleiding van de duurdere grondstoffen en de stijgende brandstofprijzen is het noodzakelijk dat
de prijzen worden aangepast.
Het feit dat de gemeentediensten werken uitvoeren op de openbare wegenis op verzoek van en tot
uitsluitend voordeel van deze derden-belanghebbenden.
Het feit dat het uitvoeren van deze werken onkosten veroorzaakt voor de gemeente en het derhalve
past dat de belanghebbende derde deze onkosten vergoedt.
Naar aanleiding van het nazicht van de toezichthoudende overheid, moet de retributie op de
uitvoering van werken voor derden opnieuw aangepast worden volgens de opmerkingen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad stelt de retributie op de uitvoering van werken voor derden vast.
ARTIKEL 1

Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor de
uitvoering door het stadsbestuur van werken aangevraagd voor derden, tenzij deze uitvoering
aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of
tenzij plaats heeft krachtens een overeenkomst.
ARTIKEL 2
De retributie wordt vastgesteld als volgt:


Aansluiting op de riolering (tot een afstand van 6m en maximale diepte van 1,20 m)

Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaalprijs)

1.000,00 €

Ø 200 of Ø 250 (totaalprijs)

1.325,00 €

Ø 300 (totaalprijs)

1.600,00 €



Aansluiting op de riolering tijdens de vernieuwing van een ganse straat en zonder
opbraak en herstelling, aansluiten dakafvoer tot een diepte van 1,20 m

Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaalprijs)

65,00 €/lm

PVC Buizen Ø 200 of 250 (totaalprijs)

90,00 €/lm

PVC Buizen Ø300 (totaalprijs)


125,00 €/lm

Werken aan voetpaden, boordstenen en greppels

Zakken van boordstenen

30,00 €/lm

Aanleggen van voetpaden op 15 cm zandcement

50,00 €/m²

Aanleggen van voetpaden op 20 cm beton (voor
opritten)

55,00 €/m²

Herplaatsen van boordstenen

30,00 €/lm

Uurloon arbeider*

38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag*

55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag*

70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %*

47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %*

68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %*

87,50 €/uur

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend


Allerhande werken

Plaatsen verkeersteken (zonder paal)

60,00 €/stuk

Plaatsen straatnaambord (zonder paal)

30,00 €/stuk

Herplaatsen paal, zonder de verkeerstekens of
straatnaambord (inbegrepen uitbreken bestaande en
plaatsen nieuwe paal)
Vervanging of herstel katafootpaal

100,00 €/stuk

75,00 €/stuk

Vervanging of herstel katafootpaal in inox
Vervanging of herstel omega
Andere

75,00 €/stuk
125,00 €/stuk
volgens kostprijs

Uurloon arbeider*

38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag*

55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag*

70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %*

47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %*

68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %

87,50 €/uur

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend


Plaatsen van beveiligingen bij ongevallen of brand of gevaarlijke situaties*

Nadars

65,00 €/stuk

Bouwhekkens

55,00 €/stuk

Knipperlichten

10,00 €/stuk

Afdichtingspanelen

40,00 €/stuk

Uurloon arbeider*

38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag*

55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag*

70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %*

47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %*

68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %*

87,50 €/uur

* De retributie wordt aangerekend voor de termijn van 1 maand. Per bijkomende termijn van 14 dagen
wordt bijkomend eenzelfde een vergoeding aangerekend.
* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend


Verkoop van materialen

Wegenzout

5,00 €/25 kg

Hakselhout (afgehaald en zelf te laden)

10,00 €/m³

Freesmateriaal

12,00 €/ton

Verkoop dallen en klinkers

1,00 €/stuk



Administratie

Opmaken schadebestek
Aanvraag rioolaansluiting of werken waar plannen van
nutsmaatschappijen dienen aangevraagd te worden

95,00 €/stuk
100,00 €/stuk

Prijzen gebruik van machines
Vrachtwagen

36,00 €/uur

Veegmachine

38,00 €/uur

Kraan

38,00 €/uur

Container (vervoer + stortkosten)

360,00 €/container

Vervoerskosten (1 rit heen en terug)

30,00 €

Vervoerskosten (meerdere ritten)

60,00 €

Uurloon arbeider*

38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag*

55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag*

70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %*

47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %*

68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %*

87,50 €/uur

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend


Opruimkosten

Afval naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot buitenzetting wordt aangerekend volgens
onderstaande tarieven ten aanzien van huurder en/of verhuurder die beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn
tot betaling van de factuur voor het opruimen van afval.
Verwerking afval (gebaseerd op kostprijs rode
groep brandbaar grofvuil bij recyclagepark Mirom)

2,15 €/begonnen schijf van
10 kg

Vrachtwagen

36,00 €/uur

Uurloon arbeider*

38,00 €/uur

Uurloon arbeider zaterdag*

55,00 €/uur

Uurloon zon- of feestdag*

70,00 €/uur

Uurloon arbeider + nachtwerk + 25 %*

47,50 €/uur

Uurloon arbeider + zaterdag + nachtwerk + 25 %*

68,75 €/uur

Uurloon zon- of feestdag + nachtwerk + 25 %*

87,50 €/uur

* voor elke prestatie wordt een minimum van een half uur per werkman aangerekend


Aanplakkingen

Notariële aanplakking

165,00 €/EP

ARTIKEL 3
De retributie is algemeen verschuldigd door degene die de uitvoering van de werken aanvraagt.
De retributie voor herstel van schade opruimkosten is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is
voor de veroorzaakte schade.

De retributie voor opruimkosten is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is voor de
veroorzaakte overlast. Indien meerdere personen kunnen verantwoordelijk worden gesteld, zoals
bewoner of huurder en eigenaar, zijn zij elk hoofdelijk gehouden voor de betaling van deze retributie.
ARTIKEL 4
Dit reglement kan echter geen toepassing vinden voor wat de inning van de retributie betreft indien de
stedelijke diensten genoodzaakt zijn op te treden als gevolg van de werking van onvoorziene factoren –
gelegen buiten de wil van de mensen – zoals overstromingen, onvoorziene natuurfenomenen e.a.
Het college van burgemeester en schepenen zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze
bepaling.
ARTIKEL 5
De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt betaald binnen dertig
dagen vanaf de verzending van de factuur, het schadebestek of in voorkomend geval contant tegen
afgifte van een kwijting. De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via
dwangbevel, zoals bepaald in artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Bovendien kan het college van burgemeester en schepenen weigeren nog verder de in dit reglement
genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor de vorige verstrekkingen,
door de schuld van de retributieplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.
ARTIKEL 6
De vorige retributieverordening van 18 december 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van
het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286,
287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.
ARTIKEL 7
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan de sanctionerend ambtenaar - Stad Kortrijk - mevr. C.
Demulder, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk.
28. GR/2020/229 | Vaststelling aangepast meerjarenplan 2020-2025.
Bevoegdheid orgaan
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40-41
Juridische grond


Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur



Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)



Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)



De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus

Feiten, context en argumentatie
Het komt de Gemeenteraad toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.
Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:


De motivering van de wijzigingen;



De aangepaste strategische nota;



De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s, de staat van
het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden
voldoen);



De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de
financiële risico’s);



Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 23 november 2020.
Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 - gedeelte Stad:

Exploitatiesaldo

2020

2021

9.797.175

7.913.260

2022
8.410.143

Investeringssaldo

-8.529.138

-14.229.858 -11.635.924

Saldo exploitatie
en investeringen

1.268.037

-6.316.598 -3.225.781

2023
8.803.794

2024
9.047.003

2025
9.436.943

-4.821.660 -4.096.364 -3.451.659
3.982.134

4.950.639

5.985.284

Financieringssaldo

-8.674.786

2.996.785

9.541.279

2.792.111

1.922.038

-944.469

Budgettair
resultaat van het
boekjaar

-7.406.749

-3.319.813

6.315.498

6.774.245

6.872.677

5.040.815

Gecumuleerd
budgettair
resultaat

9.808.362

6.488.550 12.804.047

19.578.292 26.450.969 31.491.784

Beschikbaar
budgettair
resultaat

9.808.362

6.488.550 12.804.047

19.578.292 26.450.969 31.491.784

Autofinancieringsmarge

7.367.297

5.933.705

6.165.469

6.747.953

7.209.089

7.580.522

Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

9.151.306

7.441.139

7.493.349

7.219.630

7.327.645

7.695.401

Tussenkomsten
Raadslid Maxy stelt vast dat ter voorbereiding van de gemeenteraad veel gemeenteraadsleden
voldoende tijd en energie gestopt hebben in de veertien bijlagen, honderden pagina’s, becijferingen,
doelstellingen om die allemaal bevattelijk en vatbaar te maken om vanavond daarover te discussiëren.
In ieder geval heeft ze een paar technische vragen en ze stelt voor om die eventueel eerst te vragen.
Het gaat over de verschillende domeinen eerst en vooral met betrekking tot veiligheid. Zij vraagt of de
code of de actiedoelstelling vermeld bij het actiepunt 010201 gaat over de wijkbezoeken via
straathoekwerk en samenlevingsopbouw. Ze merkt dat er daar geen budgetten of cijfers tegenover
staan. Zij vraagt of bij samenlevingsopbouw ook de vzw Uit de Marge staat en daar bijvoorbeeld een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten is. Maar rond samenlevingsopbouw was het al een eindje
stil. Zij vraagt of er daar al wat meer nieuws is en ze veronderstelt van wel gezien het opgenomen is
onder veiligheid. Haar tweede vraag gaat over een warme stad en bij de actiepunten 040105 en

040501 wordt gesproken over een toets die men doet bij de huidige bestuursploeg namelijk een
armoedetoets en een integratietoets. Gebeurt dat of zou dat moeten gebeuren of is het de intentie om
dit te doen bij elke beleidsbeslissing. Zij vraagt hoe dit concreet verloopt en wat is die toetsing. Zijn er
bepaalde criteria in het kader van armoede en integratie die naast de beslissing of de beleidskeuze
gelegd worden. Zij had graag een woordje uitleg gehad daarover gekregen. Ze heeft nog een laatste
technische vraag met betrekking tot het meerjarenplan. Bij groen of bij ondernemende stad staat er
onder actiepunt 090205 de uitstraling van de grensovergang op de E17 in Rekkem. Zij herinnert zich
dat in een vorige legislatuur heel wat zaken gepoogd werden om daar inderdaad een frisse aanblik te
geven aan deze grensovergang. Nu ziet ze dit jaar een éénmalige investering staan voor een bedrag
van 184.781 euro. Waaraan zal dit bedrag besteed worden en als ze daar passeert, ziet ze niet
onmiddellijk dat er daar grote aanpassingen zijn gebeurd. Schepen Declercq gaat kort proberen te
antwoorden op de vragen rond veiligheid en samenlevingsopbouw. Over samenlevingsopbouw dient
het hier duidelijk te zijn dat het hier gaat om het principe van samenlevingsopbouw en niet om de
organisatie van samenlevingsopbouw. Het is effectief zo dat vanuit de brede organisatie een aantal
mensen inzetten op de methodiek van samenlevingsopbouw. Zij hebben zelf een halftijdse
medewerker in de Barakken en een halftijdse medewerker in Menen centrum. Daarnaast is er uiteraard
nog de samenwerking met Uit de Marge en onze eigen buurtwelzijnswerker die vanuit de jeugddienst
werkt. Maar die mensen bereiken uiteindelijk allemaal in een goede verstandhouding en in afspraak
met elkaar een zo een breed mogelijke doelgroep en een zo breed mogelijke leefgroep in onze streken.
Wat betreft het tweede technische punt omtrent de armoedetoets en de integratietoets kan men zien
dat dit voorzien wordt in de doelstellingennota om daarmee van start te gaan in 2022. Het is zo dat ze
vanaf januari dat ze beginnen met de prospectie bij een aantal andere besturen waarbij men inhoudelijk
en methodisch de contacten zal leggen met de betrokken universiteiten die daar nu al mee aan de slag
zijn en de expertise aan het opbouwen zijn. Het is uiteraard een nieuwe methodiek. Het is de bedoeling
om van een beleidsbeslissing de impact te gaan meten voor mensen in armoede of mensen die een
andere nationaliteit hebben of mensen met een andere kwetsbaar beeld. Zij stelt om in de loop van
2021 de inhoudelijke criteria en de methodiek voor de ontwikkeling te agenderen op de
gemeenteraadscommissie sociaal beleid. Zij denkt dat het zeker na de zomer zal zijn en dat zij de
eerste uitrol zullen doen in de loop van 2022 om dan effectief te implementeren in al de beslissingen in
Menen. Schepen Roose vult de vraag over de grensovergang aan. Hij antwoordt dit gaat om een
investering op de LAR namelijk het patrimonium van het douanegebouw, waar de stad inderdaad een
aantal investeringen gedaan heeft om die ruimte meer operationeel te kunnen maken. Vandaar dat dit
elementen zijn die in het kader van de grensovergang meegenomen zijn. Maar dergelijke vragen
mogen altijd op een financiële gemeenteraadscommissie gesteld worden. Dat kan daar dan in detail
worden besproken. Raadslid Mingels wenst kort tussen te komen over twee dingen die allicht niet
gewijzigd zijn in het plan die toch wel wijzigingen hebben ondergaan in de tijd. Hij ziet staan actiepunt
050202 de vestigingen ontsluiten er is een budget voorzien van 460.000. Hij weet dat men de vestingen
zichtbaar zou maken in onze stad. Is ontsluiten hetzelfde als zichtbaar maken. Of is er daar een
verschil op? Ontsluiten betekent volgens hem meer dan zichtbaar maken. Dan is er ook nog het
jeugdhuizenplan dat ontrold zal worden. Men kent zijn standpunt wat dat betreft. Hij wenst eigenlijk een
zeer actieve ondersteuning van de jeugdhuizen en is er daar al wat meer zicht op? En kan dit met de
budgetten die er voorliggen? Er wordt meegedeeld dat dit gerealiseerd wordt. Hij ziet : "wij rollen een
jeugdhuizenplan uit" en dit is de doelstelling. Wordt die doelstelling iets actiever gemaakt dan ze in het
verleden was? Of heeft men nog altijd te maken met dezelfde kijk van vroeger op de
jeugdhuizen? Schepen Vanryckegem antwoordt dat de vestingen aan de kant van de Rijselstraat ter
hoogte van de Leiebrug en waar de slopingen gebeuren, vrij zullen komen te liggen. Het voorziene
budget van 460.000 euro is voorzien om die vestingen die bloot komen te liggen, te restaureren. Er is al
een beheersplan opgemaakt in de voorbije legislatuur. Het restaureren en het ontsluiten van de
vrijkomende vestingmuren in het zicht zullen ook naar waarde omkaderd worden. De Burgemeester
antwoordt dat het jeugdhuizenplan in aanmerking komt voor een subsidie en voor ondersteuning. De
jeugdhuizen zullen daar extra personeel bij krijgen om dit op te volgen en voort te doen. De
subsidieoproep is in 2023 voorzien. De stad zal erop ingaan en in die zin denkt hij dit te zullen doen.
Intussen is er het Cordon dat al een tijdje actief was in Park Ter Walle. Laat ons zeggen dat het moeilijk
was, maar hij is blij dat ze toch hen een bestemming hebben kunnen geven in de VIP-zaal boven in
Park Ter Walle. Zodanig dat zij daar een eigen stek hebben en waarmee die jonge gasten toch content
waren zodat zij daar verder kunnen functioneren en kunnen doordoen. Intussen zijn ze ook verder op
zoek naar een pand in Menen, maar zij zijn niet tot een akkoord gekomen met de eigenaar van de

brouwerij. Persoonlijk vindt hij dit ook een gevaarlijk idee om een café in gebruik te nemen dat niet aan
de normen beantwoordt zoals zij dat willen en ook niet op ecologisch vlak. Persoonlijk denkt hij dat het
in gebruik nemen van de bovenruimte in Park ter Walle een goede zaak is. Dat is eigenlijk een goede
huisvesting. Raadslid Mingels heeft het misschien niet goed gehoord en hij gaat terug naar het
antwoord van schepen Vanryckegem. Ontsluiten gaat echter ook over het toegankelijk maken of gaat
het enkel over het zichtbaar maken? Schepen Vanryckegem antwoordt dat gaat om het zichtbaar
maken, want om het toegankelijk te maken moet er wel een doorgang zijn zoals in Park Ter Walle. Een
kazemat kan zichtbaar zijn, maar soms kan men er niet binnengaan. Het gaat dus eigenlijk om het
terug zichtbaar maken van de vestingmuren. Raadslid Maxy wou nog kort terugkomen op de duiding
die ze gekregen heeft op haar vragen. Meer bepaald de eerste vraag in verband met
samenlevingsopbouw als zijnde niet de organisatie maar als als wijze van werken. Voor haar is de
methodiek duidelijk. Daaruit concludeert ze dat de samenwerking van weleer met
Samenlevingsopbouw momenteel niet meer aan de orde is, doordat de stad zelf inzet op halftijdse
werkkrachten om in de wijken actief te zijn. Ze heeft gehoord dat de toetsen via bepaalde methodiek
vanaf 2022 toegepast zullen worden en dat er prospectie zal zijn bij andere steden en gemeenten. Op
vandaag zijn er reeds bepaalde beslissingen of mogelijkheden voor het schepencollege of de
gemeenteraad om hiermee rekening te houden. Weliswaar zal dat wel nog wel iets uitvoeriger en
intensiever met zo'n methodiek. Dit moet ook gebeuren met soort rode draad gebeuren en niet meer ad
hoc bijvoorbeeld. Als er op deze gemeenteraad wordt gesproken over de procedure van de
leegstandsbelasting dan is er inderdaad een korte procedure in voege en over een vermoeden van
leegstand wordt er niet gecommuniceerd, maar wel onmiddellijk over een vaststelling. Zij vindt dat op
basis van die procedure er een aanpassing doorgevoerd kan worden, die er ook moet voor zorgen
mensen die nieuw zijn of die laaggeletterd zijn, dat zij ook iets vlotter de weg vinden om bezwaar in te
dienen dat de leegstand die bijvoorbeeld in de praktijk niet zo is, om daarmee aan de slag te gaan. De
Voorzitter komt tussen en hij snapt de link niet meer met het meerjarenplan. Ofwel heeft hij niet goed
opgelet maar hij dacht dat het raadslid het vorige agendapunt aan het behandelen was. Raadslid Maxy
antwoordt dat ze niet heeft over het vorige punt, maar na een aantal uren vergaderen gaat de focus van
iedereen gaat dan waarschijnlijk wat weg. Maar zij bedoelde de armoedetoets en de integratietoets die
ook op vandaag toegepast zouden worden. En ze verwijst naar bepaalde punten, zoals een punt in een
vorige gemeenteraad met betrekking tot de jaarlijkse gemeentebelasting waar haar fractie een voorstel
poneerde om inderdaad ook aan alleenstaanden een sociale korting aan te bieden en dit voorstel werd
ook van tafel geveegd. Zij is zeer benieuwd naar de methode die bij de andere steden en gemeenten
zal gehaald worden. En zij hoopt dat haar fractie dan opnieuw hetzelfde punt naar voren kan schuiven
en dat er hierover wel gepraat kan worden. Wat de grensovergang betreft vraagt ze of er al meer
nieuws is over de inrichting van de grenspost op de site zelf. Schepen Roose sprak dat de 184.000
euro gespendeerd is aan andere gebouwen op het industrieterrein van de LAR. Ze weet nu niet of het
over het sanitair blok ging of enkel over de douanegebouwen. En is er ook al nieuws over de
grensovergang, want in een vorige legislatuur werd er door de toenmalige minister van mobiliteit
gesteld dat de grensovergang een invulling zou krijgen gekoppeld aan de concessies van de
benzinestations op de snelweg. En zou in 2021 of ten laatste in 2022 moeten gebeuren. Schepen
Roose vult op het laatste puntje aan dat de stad rekent op de subsidies en de ontwikkeling van het
dossier op Vlaams niveau. De stad heeft de belofte van de minister dat men in deze legislatuur het
verschil zal zien. Het Vlaamse Gewest gaat daar volop aan meewerken om dit te doen slagen zodat de
grensovergang een mooie ingang kan worden voor ons land en voor onze stad. Dus op dat vlak is de
stad zeker beschikbaar om dit in deze legislatuur te realiseren. Raadslid Coppens zou graag een
kleine tussenkomst houden over de algemene financiën van onze stad gebaseerd op het financieel
meerjarenplan of de aanpassing die hier voorligt. Hij probeert om niet in herhaling te vallen en zal zich
toespitsen op een aantal grote lijnen. Hij start met de financiële risico’s en dat lijkt hem nogal belangrijk.
De schepen heeft ook al gesproken over de bijlage M2, het belangrijkste document. Doordat er een een
consolidatie is, kan de stad in tegenstelling tot de voorgaande jaren autofinancieringsmarges indienen
die negatief zijn. In de vorige legislatuur was dat niet mogelijk. Het OCMW kon dit wel. Vandaar dat hij
vermoedt dat die wetgeving op die manier tot stand gekomen is, wat de consolidatie betreft. De vraag is
alleen als dat vanuit financieel oogpunt en vanuit financieel goed beheer van een stad dan wel de juiste
beslissing was dat ook gemeentebesturen nu geconsolideerd een negatieve autofinancieringsmarge
kunnen indienen. Hij stelt vast dat eigenlijk onze stad daar gretig gebruik van maakt en anders zou hij
daarover niet tussenkomen. Het is pas in het laatste jaar dat de autofinancieringsmarge positief moet
eindigen. Dit kan ook niet anders, anders kan men trouwens het document niet indienen. Men zou het

wel kunnen indienen maar dan zal men een vriendelijk briefje terugkrijgen om opnieuw te starten. Dus
met andere woorden, als hij het zo mag uitdrukken, gaat de stad nu al stevig in het rood in de hoop dat
de toestand ongewijzigd blijft om dan veilig de financiële haven te kunnen bereiken. Alleen denkt hij dat
er tussen het nu en de haven nog een hele weg af te leggen is. Trouwens die haven is nog helemaal
niet in zicht. Hij heeft dit vorig jaar ook gezegd en dit geldt nu ook nog trouwens en de schepen heeft
dat toen ook gezegd in haar betoog. Hij vraagt zich af of de schepen vindt dat er voortdurend moet
gepoogd worden om alle financiële buffers onmiddellijk te gaan opgebruiken. Er kunnen natuurlijk altijd
onvoorziene omstandigheden zijn en vorig jaar was dat toen een belangrijk deel van zijn betoog in de
gemeenteraad. En zie, Covid is er en niemand had dat natuurlijk kunnen voorspellen. In de financiële
wereld weet men dat men best buffers gaat voorzien als men die haven wil gaan bereiken. Nu stelt hij
dit ook vast en dat baart hem wat zorgen en over een aantal zaken heeft men het hier al gehad. Hij
baseert zich trouwens op de tekst van de financieel directeur en dat is niet onbelangrijk. Die beschikt
trouwens voor alle duidelijkheid over een relatieve vrijheid en hem kennende weet hij ook dat hij hiervan
ook gebruik maakt in bezorgdheid voor onze stad en dat is trouwens niet alleen zijn goed recht maar hij
is van oordeel dat hij dit moet doen. Dat was trouwens ook in de vorige legislatuur het geval. Het eerste
waarnaar de financieel directeur verwijst zijn de stijgende personeelskosten en hij zegt eigenlijk dat er
in 2021 nog enige ademruimte is door latere invullingen. A contrario en omgedraaid betekent dit als de
politiek toch de bedoeling heeft om die invullingen te doen, dat er dan geen financiële ademruimte meer
is. Hij hoopt dat er ook geen mensen meer op technische werkloosheid moeten gaan dat met andere
woorden dan ook geen volgende golf van corona meer komt. Hij zou toch willen hebben dat men het
hoofdstuk van Covid begin 2021 achter zich kan laten. Hij stelt vast dat vooral in de verdere toekomst
de personeelsuitgaven vanuit een financieel oogpunt in de gaten zullen moeten gehouden worden.
Want dit is een financiële analyse en dat betekent dus niet dat hij tegen het feit is dat er mensen zullen
moeten aangeworven worden maar hij uit vooral een financiële bezorgdheid. Hij moet vaststellen dat er
de komende jaren in functie van het vooropgestelde meerjarenplan voor het personeel op financieel
vlak een probleem dreigt. Gelukkig wordt de spilindex pas in 2022 overschreden, maar dat kan ook nog
goed tegenvallen want 2022 ligt nog ver en men gaat wel zien hoe sommige prijzen evolueren die
eventueel niet kunnen ingeschat worden. Over Covid zal hij het niet hebben en hij heeft trouwens de
indruk dat dit eigenlijk vanuit financieel oogpunt een goede zaak is en voor alle duidelijkheid valt dit
voor onze stad relatief goed mee. Hij verwees onder andere naar de technische werkloosheid. Er is
trouwens ook heel wat financiering vanuit de hogere overheid, trouwens financiering die enerzijds
opnieuw moet opnieuw worden uitgedeeld of die nog niet uitgedeeld is en dat gaat vooral naar het
verenigingsleven als hij dat zo mag uitdrukken. Anderzijds zijn er ook tegemoetkomingen die sowieso
ook gaan stoppen. Hij haalt er één aan die ook in de financiële commissie aan bod gekomen is. Dat is
en wordt technisch ook zo omschreven en het is een beetje een vreemd woord, namelijk de leegstand
in de woonzorgcentra. Dat wordt dus vanuit financieel oogpunt een heel groot probleem. En dat dreigt
dus in de nabije toekomst voor nog grotere probleem te zorgen. Momenteel vermoedt hij dat er dus ook
leegstand is in Menen net zoals in de andere rusthuizen. Deze week of vorige week verscheen in een
Vlaamse krant nog een heel groot artikel van een CEO van een grote commerciële
rusthuisonderneming. Die meldt dat het vertrouwen in de woonzorgcentra volledig weg is en dat de
leegstand baart hem grote zorgen. Vooral het moment waarop voor die leegstand niet meer financieel
zal tussengekomen worden door de hogere overheid. Dit zijn allemaal elementen die dus niet voorzien
zijn in de aanpassing van het financieel meerjarenplan. Daaraan gekoppeld is het ook geweten dat er
voor het zorgpersoneel vanuit de hogere overheid een aantal financiële tegemoetkomingen gedaan
worden. De vraag is wat de invloed zal zijn in de toekomst voor Menen? Wat zal men doen met
aanverwante functies van niet verplegend personeel die ook mensen verzorgen die geen
loonsverhoging onmiddellijk zullen krijgen. Hij vermoedt dat daar ook terecht de druk zal toenemen om
ook meer verloning te verkrijgen. De vraag is dan hoe dit zal opgelost worden in het financieel
meerjarenplan? Hij wenst dan aan de andere kant even kijken naar de investeringen. Het meest
belangrijke zijn de Leiewerken die dus heel wat geld kosten met begrijpelijk met de extra verwerving
van de panden die de stad beslist heeft. Die kost loopt dus op tot meer dan 8.000.000 euro. Hij had
begrepen dat er nog geen 4.000.000 euro ingeschreven was in het meerjarenplan. Met andere woorden
dient er nog heel wat geld bij te komen. Hij wenst daar nog eens de vraag te stellen en in de financiële
commissie heeft hij er ook event over gehad. Maar ondertussen zit men weer een week verder. De
schepen zei dat de stad volop in onderhandelingen was over de panden. Hij zal het er echter niet meer
over hebben maar hij gaat er vanuit zoals de schepen gezegd heeft, dat er dus geen nieuwe
verwervingen meer zullen komen. Maar hoe zit het met de renovatie of het publiek openbaar domein

dat nog verder aangepakt dient te worden en waarover er nu momenteel onderhandelingen lopen met
Waterwegen en Zeekanalen. Met andere woorden zijn die onderhandelingen ondertussen afgelopen?
Betekent dat ook een risico is voor het financieel meerjarenplan of hoe moet dat gezien worden in de
nabije toekomst? De Voorzitter komt tussen en hij zou de vragen al doorgeven en het raadslid even
onderbreken daaromtrent. Raadslid Coppens antwoordt dat hij nog een paar minuutjes zou spreken
en dat het dan gedaan is. De Voorzitter vindt dat iedereen dan beter de gemeenteraad kan volgen en
ook de antwoorden die komen. Maar het als het inderdaad gaat over de laatste vraag, dan geeft hij het
woord terug aan raadslid Coppens. Raadslid Coppens meldt dat hij bezig was met afronden. Nog één
zaak die ook een financieel risico is, zijn de inkomstenbronnen waarnaar de schepen verwezen heeft.
De twee belangrijkste inkomstenbronnen zijn de opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting en
de onroerende voorheffing. Er is één voordeel dat ze geraamd worden tot 2025. Maar die liggen een
heel stuk lager vooral toch in het begin van het meerjarenplan. Het staat er ook zo in en hij gaat het niet
voorlezen want het doet eigenlijk een beetje pijn. Hij zou ook liever hebben dat die inkomsten op
kruissnelheid blijven. Maar als men dat cijfer ziet staan van min 1,9 miljoen euro, dan is het toch
eventjes naar adem happen als men dergelijke cijfers leest. Dat zijn vooral prognoses en hij hoopt dat
dit bodemprognoses zijn. Niemand wil dit en hij ook zeker ook niet. Iedereen hoopt dat er geen derde
Covid-golf komt en dat is eigenlijk de vraag. Hopelijk komt men niet tegen wat Nederland en Duitsland
nu noodgedwongen moeten doen en dat er nogmaals moet gesloten worden. Want dan vreest hij dat
die ramingen nogmaals jammer genoeg naar beneden gaan gaan. Dat is een beetje zijn algemene
vraag, als hij daarmee mag eindigen. Hij stelt dus vast dat er dus heel wat zaken nieuw zijn., onder
andere de Leiewerken. De schepen zegt dat ze dit heeft opgevangen en hij merkt dat de schepen dat
heeft opgevangen. Hij vraagt zich af in welke mate dit gaat over 2021 maar werd er ook rekening
gehouden met de verdere jaren? Hij heeft nog één technische vraag en dit betreft één van de
elementen om de zaken financieel te gaan opvangen. Het zijn natuurlijk over de investeringen die
gepland zijn in een bepaald jaar en om die 1 of 2 jaar later te gaan uitvoeren. Hij denkt hierbij aan de
aanleg van de Grote Markt en de werken bij AZ Delta. Hij vraagt om de gemeenteraad toch een
volledige lijst te bezorgen van de grote investeringen die toch omwille van één of andere reden naar de
toekomst verschoven zijn maar toch met een budgettaire positieve weerslag. Schepen Vandenbulcke
antwoordt op de vraag over de leegstand in de woonzorgcentra waarvan raadslid Coppens
aangegeven had dat dit een financieel risico is. Dat is inderdaad een risico dat voorkomt in de
woonzorgcentra. Dat is bijna uitsluitend in Menen het geval en dit heeft ook te maken met het feit dat in
Ceres geen corona of beperkte corona geweest is en in Menen wel. In Andante is er nu een een
leegstand van zo'n dertig kamers die opnieuw opgevuld worden maar dat zal zijn tijd duren. Dat beseft
hij ook wel. Maar Andante heeft het voordeel om over een splinternieuwe infrastructuur te beschikken
aan een betaalbare prijs. Dat is het niet overal het geval in de woonzorgcentra. Hij wijst ook op de fusie
van de twee woonzorgcentra die in de vorige OCMW-raad goedgekeurd werd. Dat brengt ook
mogelijkheden met zich mee om bepaalde zaken samen te doen waardoor men een beter financieel
beheer bekomt. Hij gaat hier geen nieuwe zaken vertellen. In het zorgverhaal kunnen de subsidies niet
altijd helemaal ingeschat worden. Het IVA is heel voorzichtig in het inschatten. Hij stelt vast dat de
zaken nog beter meevallen dan dat ze ingeschat hebben. Wat betreft de exploitatie-uitgaven hoopt hij
dat de Vlaamse overheid daar zijn verantwoordelijkheid zal nemen als dit wordt aangemoedigd en dat
daar dan ook subsidies tegenover staan. Dat is een beetje een kort antwoord op het financiële risico
van de leegstand van woonzorgcentra. Schepen Declercq antwoordt op de bezorgdheid van raadslid
Coppens over het personeel. Het is zo dat er in 2021 een stijging van 2% voorzien is voor de
personeelskredieten en vanaf 2022 1,7%. Dat is in totaliteit voor zowel de index als voor de loondrift en
ze denkt dat ze daar heel voorzichtig is als men die twee zaken samentelt. Maar ze vindt het toch ook
wel belangrijk om correct te zijn naar de medewerkers toe en tegelijkertijd te zorgen voor een
kwalitatieve dienstverlening. Zij gaat nog even schepen Vandenbulcke aanvullen rond de inschaling van
de loonbeloften gedaan door de Vlaamse overheid. Het is zo dat er op vandaag nog geen duidelijkheid
is over de procenten die zullen toegekend. Ze wachten op de IVIK-loonschalen om dat correct te
kunnen berekenen en ook te kunnen koppelen aan de subsidies zodat de Vlaamse overheid die stijging
kan betalen. Schepen Syssauw antwoordt dat de financiële risico’s heel correct omschreven en
ingeschat zijn wat betreft de daling van de inkomsten die in het meerjarenplan ingeschreven mogen
worden. Hierover kan ze twee dingen zeggen. Na de redactie van de documenten voor deze
gemeenteraad heeft de stad nog een nieuwe raming gekregen van de hogere overheid waarbij er dus
al minstens 100.000 euro per jaar meer inkomsten zouden zijn. Blijkbaar komen de ramingen heel snel
en volgen ze elkaar snel op. De stad zal uiteraard dit alles goed opvolgen. Halverwege volgend jaar

zullen in die zin dat bepaalde zaken aangepast zullen worden in het meerjarenplan. Zij kan nu alvast
zeggen dat het inderdaad de boodschap is dat de stad zoveel miljoen euro minder inkomsten zal
mogen inschrijven. Zij heeft dezelfde boodschap gekregen naar aanleiding van de taxshift. Uiteindelijk
blijkt daaruit dat het gaat om de belastingen op inkomsten waarbij onze stad omwille van zijn DNA en
de inkomsten die onze stad genereert het blijkt dat deze in onze stad minder zwaar doorwegen dan bij
andere steden. Zij hoopt en ze gaat ervan uit dat de nu verkregen cijfers echt het minimum zullen zijn.
En de impact van de taxshift is uiteindelijk veel minder ernstig voor onze stad dan voorspeld door de
hogere overheid. Wat betreft tot de andere risico’s zoals de woonzorgcentra en het personeel hebben
de collega’s reeds geantwoord. Wat betreft de schuld wenst ze te melden dat er vandaag minder
openstaande leningen zijn. Maar uiteindelijk gaat de stad op het einde van het meerjarenplan dezelfde
engagementen kunnen aangaan zoals nu en dit ondanks het feit dat er nu grotere investeringen
voorzien zijn. De autofinancieringsmarge geeft aan dat een aantal leningen zullen wegvallen. Die
kunnen opgevangen worden en die zullen worden betaald. De stad is wel degelijk voorzichtig. Wat niet
belet dat de stad inderdaad zeer ambitieus is en dat er enkele zeer grote investeringsprojecten in het
beleidsplan staan en dat daar heel grote budgetten tegenover staan. Dat heeft ze naar aanleiding van
het meerjarenplan vorig jaar ook al gezegd dat het voor Menen eigenlijk jaren van verandering zijn. En
ze weet dat koken geld kost en als men met openbare werken bezig is, kost dit heel veel geld. Dus zij
maakt zich sterk dat ze de plannen en de financiën goed opvolgen die binnen het kader zullen blijven.
De stad begint ook meer oog te hebben voor subsidiekanalen, nog meer dan vroeger. Zij denkt dat de
media de laatste tijd toch het een en het ander aan het licht gebracht hebben. Er zijn belangrijkste
subsidies naar de stad gebracht zoals bijvoorbeeld 150.000 euro voor het Barakkenpark. Er zijn nog
een aantal subsidieprojecten lopende zoals bijvoorbeeld voor erfgoed en zo verder waar dat er echt
honderdduizenden euro's kunnen worden binnengehaald. Dat is ook iets waar zij bij ieder project op
toekijkt en iedere euro moet niet één keer maar twee keer worden omgedraaid. Steeds wordt
onderzocht of er mogelijks subsidies kunnen worden binnengehaald. Raadslid Coppens wil voor alle
duidelijkheid nog twee zaken aanhalen. Hij stelt dat zijn betoog slaat op 2021 dat voorligt, maar dat zijn
betoog niet alleen betrekking heeft op 2021 maar op de verdere toekomst. Het is net daarover dat de
financiële risico’s betrekking hebben en die financiële risico’s gaan voor alle duidelijkheid niet over
2021. Want dan zou het trouwens geen risico meer zijn, maar een vaststaand gegeven. Maar het gaat
er vooral over hoe dat dat daar in de toekomst verder mee omgegaan zal worden. En als een ontvanger
of een financieel directeur om de nieuwe benaming te gebruiken, over risico’s spreekt, dan zijn dit toch
zaken om toch minstens aandachtig te bekijken. En op het laatste had hij ook een vraag gesteld over
concrete investeringen die eventueel één jaar, twee jaar of eventueel langer in de tijd verschoven
konden worden en hij wenst om daarover eventueel meer informatie te krijgen. Hij vindt dat dit toch een
vraag is die heel de gemeenteraad aanbelangt. En daarom zijn vraag hier tijdens deze gemeenteraad
of de belangrijkste investeringen in de tijd opgeschoven kunnen worden en om daar eventueel duiding
over te geven. Raadslid Soens komt tussen over het actieplan AP0202 over de stadsvernieuwing in
onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem. Zijn fractie heeft het berekend en er is een uitgave
voorzien in 2021 van 2.668.000 euro. Zijn vraag is of er al concrete plannen zijn hoe die vernieuwing
eruit zal zien voor de Grote Markt in Menen en voor de Plaats in Lauwe? Schepen Roose antwoordt
dat de stad inderdaad de uitdaging aangaat om een aantal belangrijke investeringen in onze stad te
realiseren. Hij zit ook in de voorbereidende fase vandaar dat dit ook al in het meerjarenplan zichtbaar
wordt gemaakt. De inschatting maken en op welke momenten de kosten zullen gebeuren betekent dat
dit in het meerjarenplan herschoven wordt naar de meest realistische weergave die er kan gegeven
worden. Dat is de bedoeling met deze aanpassing van het meerjarenplan dat telkens terug inschat wat
de mogelijkheden zijn. Hij maakt daarvoor gebruik voor de inschattingen niet enkel wat betreft de
doorlooptijd van een dossier, maar ook voor een aantal goedkeuringen die nodig zijn op diverse
niveaus. Maar ook de potentiële subsidiemogelijkheden en de vereisten en de planningen die daaraan
verbonden zijn, zijn van belang. Vanavond is er een dossier goedgekeurd rond de Oude Leielaan en de
Blekerijvesting. Ook een paar gemeenteraden terug werd het dossier van de LauwestraatMoeskroenstraat goedgekeurd dat in het komend jaar al in uitvoering zal gaan. Over het dossier van de
omgeving van AZ Delta heeft hij daarjuist het antwoord geformuleerd en dit zal ook in 2021 in uitvoering
gaan. Zo zijn diverse andere dossiers rond vernieuwingen van rioleringen en de heraanleg van pleinen
in het meerjarenplan opgenomen. Ook worden andere dossiers in voorbereiding genomen en zij gaan
ze naar de gemeenteraad van zodra de bestekken klaar zijn om daar concreet alle duiding te kunnen
geven zoals dit nu het afgelopen vanavond gegeven werd. Bij het dossier van de Oude Leielaan en de
Blekerijvesting was er niet alleen een raming maar zat daar ook een volledige tekening bij hoe het in

de toekomst eruit zal zien. De stad is vooral een aantal grotere dossiers aan het uitwerken waarin ook
een aantal elementen van participatie in vervat zitten. Die moeten nu goed gepland worden om te
zorgen dat er een maximale participatie mogelijk is. Het is vooral uitdagend om te kijken hoe de
werkzaamheden in elkaar gaan passen. De stad heeft de uitdaging redelijk hoog gezet wat betreft
investeringen in de publieke ruimte. Dat moet natuurlijk vlot op elkaar afgestemd worden in de komende
jaren. Raadslid Soens wenst bijkomend te vragen hoe de schepen de participatie en hoe zal die
participatie verlopen? Zal dit via de participatieraden zijn of zal dit via de adviesraden zijn? En hoe zal
er ook rekening worden gehouden bijvoorbeeld in Lauwe met het nieuwe circulatieplan? De
Voorzitter maakt de gemeenteraad er op attent dat dit hier gaat over de begroting en hij begrijpt de
vraag en de bezorgdheid wel maar de vragen hier zijn niet cijfermatig. Raadslid Ugille heeft het
dossier doorgenomen en het is een voordeel dat hij met pensioen is. Hij heeft een aantal antwoorden
gekregen op de vragen die hij stelde. Hij heeft nog een paar bijkomende vragen waarop hij nog een
antwoord verwacht en hij denkt dat dit hier het forum is om de vragen toch te stellen. Onder actie
080101 ziet hij de realisatie van stads- en microbossen met een bedrag van 1.226.000 euro. Gaat dit
over de aankoop van de gronden of is die realisatie of is dat beiden? En bij de actie 080104 rioleringen
met focus op de rioleringsprojecten meer bepaald in Rekkem, vermoedt hij dat dit over de Lauwestraat
gaat voor een bedrag van 2.241.000 euro investeringen in 2021. Hij heeft nog een beetje verder
gezocht, maar vindt dat niet direct. Is er budget voorzien voor de vernieuwing van de riolering in de
Nieuwe Tuinwijk. Hij heeft reeds een mondelinge vraag gesteld hieromtrent in november 2019 en kreeg
dan als antwoord dat dit zal bekeken worden na het camera-onderzoek in de Nieuwe Tuinwijk
uitgevoerd bij de vernieuwing van de nutsleidingen. Hij merkt toch op dat de verzakking ter hoogte van
de Ijzerstraat 14 nog sterk verergerd is en het vernieuwen van deze riolering is dringend. Momenteel
loopt het afvalwater in de bodem en dat zoekt zijn eigen weg en dit is is net alsof het afvalwater in de
gracht stroomt. De grond is daar weggespoeld en het afvalwater sijpelt door in het grondwater. Hij had
daar graag toch een antwoord op gekregen. Schepen Roose antwoordt eerst op de twee concrete
vragen op het actiedomein rond het Snoezelbos. Worden de middelen ingezet voor de verwerving van
gronden zoals de realisatie van bossen en grondstructuren. Zoals men vorig jaar opgemerkt heeft, is
het Snoezelbos op eigen grond gerealiseerd. Maar ook andere bossen op locaties kunnen ingezet
worden. Vandaar dat die in het meerjarenplan gegroepeerd staan onder de acties die zichtbaar zijn.
Voor de rioleringen, het onderdeel van de Lauwestraat-Moeskroenstraat zijn in 2021 middelen voorzien
als een onderdeel van die 2,2 miljoen euro. Als het dossier behandeld werd in de gemeenteraad van
september 2020 dat er ongeveer 1.000.000 euro nodig is voor het dossier van de Lauwestraat en de
Moeskroenstraat. En de andere 1,2 miljoen euro van de budgettering gaat naar andere projecten op
andere locaties in de stad zoals het dossier waaraan Aquafin aan het werken is, waaronder de
Ijzerstraat en Engelandstraat. Om concreter te zijn is dit dossier in volle voorbereiding door de
techniekers en er zijn heel wat berekeningen nodig. Dit is een heel technisch dossier dat grondig moet
voorbereid worden om dit te kunnen verder verwerken. Hij weet dat de mensen daar een tweetal jaar
mee geconfronteerd zijn met een aantal verzakkingen waar de veiligheid moet gegarandeerd worden
voor de omgeving. Maar dergelijke dossiers hebben de nodige tijd nodige en heeft dit mee
gebudgetteerd in het meerjarenplan. Deze werken zijn dus ook voorzien om in deze legislatuur
gerealiseerd te worden. Raadslid Coppens reageert op het antwoord dat hem verstrekt werd naar
aanleiding van zijn vraag die schepen Roose beantwoord heeft omtrent de concrete investeringen die in
de tijd in het financieel meerjarenplan opgeschoven werden. Hij moet zeggen dat hij een beetje op zijn
honger is blijven zitten. Hij heeft er weinig over gehoord en hij heeft vooral heel veel uitleg gehoord hoe
de zaken onder andere met participatie aangepakt worden. Toch heeft hij toch een vreemd woord
gehoord dat de stad zich bij wijze van spreken vastzet op wat realistisch is. Als hij het omdraait heeft hij
vorig jaar als het financieel meerjarenplan gemaakt werd, dan heeft hij opgemerkt dat er een aantal
zaken zijn die erin voorkomen qua tijdstip en qua jaaropname die niet realistisch waren. Als men de
mensen wil beluisteren dan spreekt men over doorlooptijd. Dat zijn allemaal vaststaande procedures
waarvan hij denkt dat die dit jaar niet veranderd zijn en vorig jaar ook niet. Dus begrijpt hij die uitleg niet
zo goed waarom dan net die zaken of die uitleg er toe zou toe leiden dat er iets in tijd zou moeten
verschoven worden. Hij heeft eigenlijk heel weinig investeringen gehoord maar vooral veel uitleg
waarom iets niet realistisch in de tijd zou zijn. Hij begrijpt het eigenlijk niet zo goed. Raadslid Ugille
heeft al een stuk van een antwoord gekregen van de schepen waarvoor dank. Maar hij spreekt reeds
twee jaar over de problemen die zich stellen in de Ijzerstraat en de Engelandstraat, maar naar zijn
mening is het veel langer en het probleem bestaat zeker al tien jaar. Er staat daar namelijk ter hoogte
van Ijzerstraat nr 14 een soort gevaarbakje, rood-wit gearceerd. Hij geeft de raad om het eens te gaan

bekijken en de kleuren zijn niet meer herkenbaar. Het is een grijs bakje geworden en het staat er al tien
jaar. Hij is blij dat men weet dat er daar een serieus probleem is. Maar hij heeft nog geen termijn
gehoord wanneer dat eigenlijk aangepakt wordt. Raadslid Mingels zou graag nog een kleine
toelichting willen horen rond het domein stadsontwikkeling. Daaruit wordt duidelijk dat men over het
ganse verloop van het meerjarenplan tot 600.000 euro minder verbeteringspremies voor woningen wil
gaan uitbetalen. Dat maakt hem een beetje ongerust. Hij gaat er vanuit dat de stad toch inspanningen
geleverd wil hebben om de woningen te verbeteren. Hij ziet hier eigenlijk een oefening die ertoe leidt
dat er eigenlijk minder geld wordt uitgegeven om tot een beter woningbestand te komen. Hij vraagt
naar een stukje uitleg. Hij wil nog een zorg delen met deze vergadering namelijk het feit dat de stad
toch wel wat gronden wil gaan verkopen, namelijk de pachtgronden. Er gaat toch een aanzienlijk deel
van de pachtgronden verkocht zijn, zeker tegen het einde van deze periode. Hij geeft mee dat een goed
maar een keer verkocht kan worden en daarna is de stad het dan kwijt. Hij zou toch willen oproepen om
daar heel voorzichtig mee om te gaan. Dat is onze portemonnee en dat is onze reserve. En met de
reserve moet men heel spaarzaam mee omgaan. Raadslid Vandenbulcke wenst te antwoorden op de
vraag van raadslid Mingels over het wonen en de pachtgronden. Het is zo dat de cijfers van de premies
aangepast hebben aan de realiteit en dat wil niet zeggen dat de premiereglementen veranderd zijn. Als
blijkt dat in de loop van het jaar er meer premies aangevraagd worden, dan zal het budget ook moeten
stijgen. Dit is een afspraak waarover het raadslid zich geen zorgen over hoeft te maken. En wat de
pachtgronden betreft is het inderdaad de bedoeling om een groot aantal gronden te verkopen en hij
heeft dit reeds in de vorige gemeenteraad of in de OCMW-raad gezegd. Er werd een berekening
gemaakt waaruit blijkt dat het 309 jaar duurt om met de pacht de waarde van de grond terug te
verkrijgen. Dus hij gaat zich in ieder geval geen zorgen maken over het feit dat binnen driehonderd jaar
die investering dan volledig weg zal zijn. Hij denkt dat het belangrijk is dat het niet de kerntaak is van
het OCMW en het OCMW gaat dit ook niet langer doen. Het is ook zo dat de pachtgronden veelal aan
de pachters verkocht worden. Het blijven ook landbouwgronden en ook daarover moet men zich geen
zorgen maken. Raadslid Maxy geeft uitleg bij het stemgedrag. Conform met de tegenstem van haar
fractie in de zitting van 2019 gaat zij ook opnieuw dit jaar tegenstemmen wat betreft de
meerjarenplanning of de aanpassing ervan. Het is eigenlijk een becijfering van de politieke keuzes die
gemaakt zullen worden. Zij heeft bedenkingen bij bepaalde keuzes en zeker bij het opsouperen van de
reserves en dit gaat over de manier waarop er omgesprongen wordt met het financiële spaarboekje van
de stad. Daar heeft ze toch een aantal twijfels over zeker wat betreft de inkomsten en de uitgaven. Zij
heeft nu wel inderdaad bijna een status quo vastgesteld en dit ondanks de impact van corona. Maar
toch zullen er keuzes moeten gemaakt worden en zullen er ook ambitieuze projecten uitgesteld en niet
uitgevoerd worden. Zij zal dit zeker opvolgen maar ze zal tegen stemmen. Raadslid Vandendriessche
zegt dat hij zal meestemmen met de CD&V-fractie om de heel eenvoudige reden dat de kroonjuwelen
verkocht zullen worden en dat men die kwijt zal zijn en de stad moet zijn geld dan anders insteken.
Enkele jaren geleden heeft de regering dat ook gedaan en heeft ze de kroonjuwelen verkocht en moest
er dan terug veel duurder gehuurd worden. Dus zal hij tegen stemmen. Raadslid Mingels zal zich
aansluiten bij raadslid Maxy in die zin dat hij ook in 2019 het meerjarenplan niet goedgekeurd heeft
omwille van de prioriteiten die toen gesteld werden en waar hij zich toen niet helemaal in kon vinden.
Hij weet ook wel dat een dergelijke oefening van een aangepast meerjarenplan ook wordt voorgesteld
in de teksten dat het een verplichting is om dat minstens een keer per jaar naar voor te brengen. Hij zou
eigenlijk oproepen en het is ook een kans om eventueel zaken te herschrijven aan dat meerjarenplan
en om dit niet enkel te laten afhangen van zaken zoals corona om dus de zaken te herbekijken maar
ook effectief te durven luisteren naar de oppositie en om eventueel een belangrijk stuk van dat
meerjarenplan te herbekijken. Hij merkt dat dit vandaag te weinig gebeurt en vandaar dat hij niet
meegaan in deze aanpassing en hij zal dus tegen stemmen.
Stemming
Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke,
Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna
Mkrtchyan, Dries Defossez), 14 stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline BonteVanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme,
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien
Poot)
Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 vast.
Artikel 2: De gemeenteraad stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2020 vast.
Artikel 3: De gemeenteraad stelt de kredieten voor het boekjaar 2021 vast.
Artikel 4: De gemeenteraad neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 20202025.
Artikel 5: De gemeenteraad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.
29. GR/2020/236 | Kennisname resultaat van het openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen
en vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning verkaveling Hagewinde
O_2020021819
Bevoegdheid orgaan
Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en art. 40 : gemeenteraad
Decreet omgevingsvergunning 25 april 2014 artikel 15 en 31 1e lid en Besluit Vlaamse Regering
betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid artikel 47 : de Gemeenteraad.
Decreet Gemeentewegen
Meer in het bijzonder art. 31.1 houdende specifieke bevoegdheid schepencollege om de gemeenteraad
samen te roepen om een uitspraak te doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de weg, en
de vaststelling van de rooilijnplannen. : de Gemeenteraad.
Juridische grond


Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning .



Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.



Decreet Gemeentewegen van 3 mei 2019.

Feiten, context en argumentatie
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
De Cuyper Alex
Park ter Kouter 16, 9070 Destelbergen
IMMO BELINVEST
Park ter Kouter 16, 9070 Destelbergen
ONDERWERP EN GEGEVENS VAN HET PERCEEL
Verkaveling hagewinde - 66 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing, 4 kavels voor
meergezinswoning, 31 kavels voor private parkeerplaatsen en 1 kavel voor private garages, te 8930
Menen, Kortrijkstraat 358
Met volgende kadastrale percelen:
MENEN 2 AFD, sectie C, 0232 K
MENEN 2 AFD, sectie C, 0246 R
MENEN 2 AFD, sectie C, 0243 M
MENEN 2 AFD, sectie C, 0242 D
MENEN 2 AFD, sectie C, 0250 B 7
MENEN 2 AFD, sectie C, 0232 L
MENEN 2 AFD, sectie C, 0242 E
MENEN 2 AFD, sectie C, 0242 F

STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS
Deze aanvraag is volgens het gewestplan


Ieper-Poperinge (goedgekeurd bij KB 14/08/1979, gewijzigd KB van 20/04/1967 tot wijziging
houdende de aanwijzing van het gewest Kortrijk bij BVE 14/10/1992)

Deels gelegen in een woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het Koninklijk Besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen.
Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
Deels gelegen in woonuitbreidingsgebieden
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.1. van het Koninklijk Besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen.
Deze voorschriften luiden als volgt:
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde
overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die
overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel
omtrent
deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.
De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Afbakening kleinstedelijk gebied Menen (MB 19/03/2013).
De percelen van deze aanvraag maken geen deel uit van een deelplan binnen dit PRUP.
De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium (Provincieraad 25/06/2015). De aanvraag heeft geen
betrekking op een vakantiewoning.
Er werd een principieel akkoord (PRIAK) – goedkeuring 4 oktober 2018 - verleend tot ontwikkeling
van het woonuitbreidingsgebied WUG Hagewinde (Menen), mits volgende voorwaarden : Bij de
verkavelingsaanvraag moet een informatief inrichtingsplan gevoegd worden.
De aanvraag is gelegen binnen het in opmaak zijnde RUP Hagewinde.
De aanvraag ligt binnen de zones aangeduid als art. 3 centrumbebouwing Kortrijkstraat, art. 5
projectzone, art. 6 overdrukzone centrale groene ruimte, art. 7 groenbuffer, art. 9 openbaar domein, art.
10 trage wegverbinding in overlay, art. 11 waterloop en aanduiding ‘hoofdontsluiting’.
De aanvraag maakt geen deel uit van de historische stadskern van Menen en ligt bijgevolg niet in een
vastgestelde archeologische zone.
De aanvraag is niet gelegen binnen de perimeter van een gewestelijk of gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de perimeter van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch in
een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

Het projectgebied maakt deel uit van de Sectorstudie Wonen.
Volgende verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag:
-

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997).

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013).
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten
(23/07/2008).
-

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening – algemeen bouwreglement (11/12/2008).

De aanvraag is volgens het zoneringsplan deels gelegen in een centraal gebied. In deze zone is er
een afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In
dit gebied dient het afvalwater verplicht aangesloten op de afvalwaterriool. De scheiding van het
hemelwater en het afvalwater is verplicht.
De aanvraag is volgens het zoneringsplan deels gelegen in een collectief te optimaliseren
buitengebied. In deze zone wordt op termijn een collectieve zuivering van het afvalwater via riolering
voorzien. De timing voor deze werken moet nog worden vastgelegd. In afwachting van deze collectieve
afvalwaterzuivering moet het afvalwater voorgezuiverd worden in een septische put. De scheiding van
het hemelwater en het afvalwater is verplicht.
HISTORIEK
Stedenbouwkundige vergunningen:


B/2011/309 : slopen van een boerderij met bijhorende stallingen. : vergunning 6/02/2012.

Milieuvergunningen:


Er zijn geen voorgaande vergunningen of aktenames voor deze locatie gekend.

Omgevingsvergunningen:


Er zijn geen voorgaande vergunningen of aktenames voor deze locatie gekend

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING EN DE AANVRAAG
Beschrijving van de plaats
De te verkavelen gronden situeren zich in woongebied en woonuitbreidingsgebied te Menen, ten
westen van de N32, op een kleine kilometer van de Grote Markt. De aanvraag betreft de inrichting van
de gronden omkaderd door ten noorden de Groenestraat, ten oosten de N32, ten zuiden de
Kortrijkstraat (N8) en ten westen de Rozenstraat.
Het project is gelegen nabij een zone ( ca. 1km) met een hoog voorzieningenniveau : winkels( bakker,
beenhouwer, kruidenier, bank, ziekenfonds, apotheek, …), dokter, kinesist, onderwijs (kleuter, lagere
school, secundaire school) en kinderopvang, ontspanningsmogelijkheden (sport, cultuur,..), …
Het station bevindt zich ten westen van de stadskern en is te bereiken met de bus; er is een bushalte in
de Rozenstraat (buslijn 40).
Het terrein is momenteel onbebouwd en in gebruik als weiland en akkerland.
Er bevindt zich een Aquafinriolering op het terrein (bovengrondse inneming voor de inspectieputten en
ondergrondse inneming voor de leiding).
Langs een deel van de Groenestraatr ligt de Kruishoekbeek.
De hoogte van het terrein situeert zich tussen ca. +17,20m (kant waterloop) en +20,25m (kant
Rozenstraat).

De projectzone is omgeven door open en halfopen woningen aan de Schonebeek en gesloten
bebouwing aan de Rozenstraat en Kortrijkstraat, alsook door een enkele ambachtelijke activiteiten
(Kortrijkstraat en Moorselestraat).
Beschrijving van de aangevraagde verkaveling en de stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het verkavelen van gronden in 103 loten, ter realisatie van 114 wooneenheden,
waarvan 66 eengezinswoningen voor halfopen en open bebouwing (66 kavels) en 48 appartementen (4
appartementsgebouwen), naast kavels als private parkeerplaatsen en één lot voor garages palend aan
de achterkant van de percelen in de Rozenstraat, de bijhorende infrastructuur zijnde de wegenis met
riolering, parkeerplaatsen en de groene omkadering.
De totale oppervlakte van de projectzone is ca. 42.049m²; voor 114 wooneenheden betekent dit een
dichtheid van 27 woningen/ha. De loten voor eengezinswoningen variëren van 132m² tot 400m².
Ter ontwikkeling van deze gronden wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd ter hoogte van de afrit
van de N32. Dit is de hoofdontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer naar de nieuwe verkaveling. De
garagestraat gelegen langs de tuinen van de Rozenstraat is enkel te bereiken vanuit de Rozenstraat en
Groenestraat.
Het geheel wordt ingericht in relatie tot de omgeving. Door het voorzien van doodlopende straten wordt
enkel bestemmingsverkeer gecreëerd. Verder geeft het verkavelingsconcept de nodige aandacht aan
de zwakke weggebruiker. Voetgangers en fietsers kunnen zich vrij bewegen doorheen de verkaveling.
Er worden fiets- en voetgangersverbindingen voorzien tussen enerzijds de Kortrijkstraat en de
Groenestraat en anderzijds tussen de N32 en de Rozenstraat.
Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan het sturen/vastleggen van het bereiken van de woningen
met de wagen, om de leefbaarheid van de woonomgeving zelf te bevorderen en de bestaande
omgeving zo weinig mogelijk bijkomend te belasten. Garages worden voorzien op het private perceel
zelf of in een zone ingericht als parkeerhaven :
Loten 1 t.e.m. 28 en 43 t.e.m. 53 : bijgebouw in de tuin dienstig als garage, fietsenberging en
tuinberging, te bereiken via een private gemeenschappelijke garageweg, te onderhouden door de
aangelanden.
Loten 29 t.e.m. 41 : bijgebouw in de tuin dienstig als fietsenberging en tuinbeging (geen garage).
De parkeerplaatsen bij deze woningen zijn voorzien in een aparte zone nl. lot 55 met
parkeervoorzieningen (loten 80 t.e.m. 92). Deze parkeerplaatsen zijn enkel te bereiken vai de N32.
Lot 42 (meergezinswoning) : bijgebouw achteraan dienstig als autostaanplaats/garage, fiets- en
tuinberging, te bereiken via de Kortrijkstraat.
Lot 54 (meergezinswoning) : parkeerplaatsen op eigen terrrein en parkeerplaatsen op de loten 93
t.e.m. 102, bereikbaar via gemeenschappelijke toegangsweg (lot 55).
-

Loten 56 en 57 (meergezinswoningen) : ondergronds parkeren verplicht.

Loten 58 t.e.m. 63 : verplicht inpandig parkeren op eigen terrein + fiets- en tuinberging in de
tuinzone.
Loten 64 t.e.m. 71 : private parkeerplaats in nabijgelegen parkeerhaven (lot 72 t.e.m. 79);
afzonderlijke berging in de tuinzone niet toegelaten.
Binnen de verkaveling geeft het wonen de hoofdtoon aan. Op elke kavel wordt één residentiële woning
of een meergezinswoning opgericht. Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals nevenfuncties vreemd
aan de woonfunctie. Zorgwonen kan wel.
Binnen de verkaveling is gekozen voor een divers aanbod van woningtypologieën nl. halfopen en
gesloten eengezinswoningen en meergezinswoningen.

De zones voor bebouwing (hoofdgebouw en bijgebouw) zijn aangeduid op het verkavelingsplan.
Er zijn kleine private tuinen voorzien, waar de privacy kan gegarandeerd worden.
De uitwerking van de inrichting van het openbaar domein (wegenis, riolering, groenaanleg) zit vervat in
het technisch dossier, met onderstaande basisprincipes :
-

Beperken van de verhardingen

-

Duidelijk parkeerbeleid

Goede leefbaarheid door inzetten op maximale groenaanleg. De centrale groenas wordt ingericht
als parkzone, deels intensief, deels extensief. Er wordt een divers aanbod voorzien als gebruiksgroen,
speelgroen, buffergroen en waterelementen.
Binnen de verkaveling wordt ingezet op duurzaamheid :
-

Energie : gasneutrale wijk

-

Geluid : berm met geluidsmuur, tiny forest, akoestisch glas

-

Leefbaarheid van de buurt : nieuwe garageweg

-

Korte verplaatsingen gericht op fietsers en voetgangers.

Aangaande de afvoer van het water worden volgende principes gekozen :
Regenwater : alle private daken worden verplicht aangesloten op een regenwaterput. Regenwater
op het openbaar domein wordt afgevoerd via het nieuw aan te leggen RWA-rioleringssysteem naar de
infiltratievoorzieningen aan te leggen in het toekomstig openbaar groen. Via een overstort wordt er
geloosd in de bestaande gracht langs de Groenestraat.
Afvalwater : er wordt een nieuw RWA-rioleringssysteem aangelegd welke op diverse plaatsen zal
aansluiten op de bestaande Aquafinriolering.

Deze aanvraag betreft de eerste fase van een ruimere ontwikkeling. De tweede fase betreft het gebied
ten noorden van de Groenestraat en ten zuiden van de Schonebeek. De structuurschets van de
mogelijke totale ontwikkeling werd ten informatieve titel toegevoegd.
Voorafgaand werd voor de ganse ontwikkeling (fase 1 en 2) een masterplan Hagewinde ontworpen en
uitgewerkt via een co-creatief proces met diverse stakeholders (stadsdiensten, diensten provincie,
adviesraden, eigenaars, buurtbewoners…). De belangrijkste concepten van het masterplan zijn :
nieuwe groen-recreatieve verbindingen voor langzaam verkeer, ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
grotendeels via de N32 en klein deel via de Moorselestraat, doorwaadbaarheid fietsers, garagestraat
met extra parkeergelegenheid voor bewoners van de Rozenstraat, ruimte voor water, groene centrale
ruimte…
Volgende voorschriften worden vooropgesteld :
Zie bijlage.
Het verkavelingsontwerp werd getoetst aan het algemeen bouwreglement van de stad;
Er werden geen afwijkingen vastgesteld m.b.t. tot de wegenis.
Het verkavelingsontwerp werd getoetst aan het RUP Hagewinde in opmaak.
Er werden geen afwijkingen vastgesteld m.b.t. tot de wegenis.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
OPENBAAR ONDERZOEK
Er werd geen informatievergadering georganiseerd.
De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure.
Dit houdt in dat er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden.
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats
van 27 oktober 2020 tot en met 25 november 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek
werden er twee bezwaarschriften, waarvan één collectief bezwaar van bewoners Schonebeek en één
bewoner Rozenstraat (totaal 48 handtekeningen), ontvangen.
De bezwaarschriften handelen over:
1. De eigenaar Kortrijkstraat 362/364 vraagt om op te nemen in de aankoopakte van de aanpalende
percelen dat op dit locatie een bedrijfsactiviteit gevestigd is.
2. De eigenaar Kortrijkstraat 362/364 vraagt om de bestaande scheidingsmuur ter hoogte van de
parkeerplaatsen aan lot 80-102 te behouden en geluidsisolatie aan te brengen ter hoogte van de
privéwoning.
3. De eigenaar Kortrijkstraat 362/364 vraagt aan de achterkant van zijn perceel een omheining te
voorzien die de privacy voor zijn eigendom garandeert.
4. Collectief bezwaar tegen de ontsluiting omwille van de mobiliteitsproblematiek en de
verkeersveiligheid. Bijkomend verkeer in de Rozenstraat kan niet, want er kan moeilijk gekruist worden
omwille van geparkeerde auto’s.
De Rozenstraat die ook het verkeer van de Schonebeek moet verwerken is reeds meer dan verzadigd.
De bezwaarindiener meldt dat volgens het RUP Hagewinde het verkeer van de nieuwe woningen langs
de Groenestraat, de nieuwe woningen palend aan de nieuwe garageweg en het verkeer van de
appartementen aan de Kortrijkstraat zullen ontsluiten langs de Rozenstraat. In het RUP staat op pg. 48
“de ontsluiting van het zuidelijk deel van de verkaveling verloopt via de aan te leggen ventweg op de
N32 en geen enkele weg voor gemotoriseerd verkeer zal aantakken op de bestaande woonstraten.”
De schatting van één auto per woning wordt in vraag gesteld.
Nu wordt reeds geparkeerd in de Schonebeek. Er wordt gevreesd dat de Schonebeek als sluipweg en
parkeerstraat zal gebruikt worden.
Het werfverkeer ontsluiten langs de Rozenstraat en de Groenestraat is onmogelijk.
De klager begrijpt dat de ontsluiting via de ventweg op de N32 en de knip in de Groenestraat pas in
laatste fase is voorzien en hij stelt voor dat de voorziene wegenis in het gebied eerst wordt aangelegd.
Er wordt opgemerkt dat de huidige fietsverbinding Schonebeek/Hagewinde veel gebruikt wordt en er
niet zo veilig bij ligt.
5. Onduidelijkheid over de duur van het openbaar onderzoek. Enerzijds duurt het openbaar onderzoek
van het ontwerp RUP tot 28 december 2020; op het omgevingsloket staat als einde bezwaartermijn
t.e.m. 25/11/2020.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende standpunt
in:
1. De eigenaar Kortrijkstraat 362/364 vraagt om op te nemen in de aankoopakte van de aanpalende
percelen dat op dit locatie een bedrijfsactiviteit gevestigd is.

Deze vraag betreft geen stedenbouwkundig aspect. De eigenaar dient rechtstreeks contact op te
nemen met de verkavelaar om zijn wens mee te delen.
Dit is aspect is ontvankelijk en ongegrond.
2. Er is geen melding gemaakt in het aanvraagdossier dat de muur tussen de eigendom Kortrijkstraat
362/364 en de parkeerzone wijzigt.
Gezien er 23 parkeerplaatsen voorzien zijn naast deze woning, wat naar geluidsimpact een andere
situatie betekent t.o.v. de huidige toestand, wordt het voorzien van isolatie als voorwaarde opgelegd.
Dit aspect is ontvankelijk en gegrond.
3. Door het voorziene fiets- en wandelpad achteraan het perceel Kortrijkstraat 362-364 dient de
verkavelaar in overleg met de eigenaar een gepaste afsluiting te voorzien om de privacy op het private
perceel te garanderen. Er wordt een voorwaarde opgelegd.
Dit aspect is ontvankelijk en gegrond.
4. Aangaande het collectief bezwaar over de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de Rozenstraat en
Schonebeek kan eerst gesteld worden dat de vorige aanvraag tot verkavelen werd ingetrokken en
herwerkt rekenening houdend met deze problematiek.
Ter ontwikkeling van deze gronden wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd ter hoogte van de afrit
van de N32. Dit is de hoofdontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer naar de nieuwe verkaveling. De
garagestraat gelegen langs de tuinen van de Rozenstraat is enkel te bereiken vanuit de Rozenstraat en
Groenestraat. Deze garagestraat biedt de mogelijkheid aan de bewoners van de Rozenstraat een
garage te realiseren/te kopen om tegemoet te komen aan de parkeerdruk en de Rozenstraat.
Het geheel wordt ingericht in relatie tot de omgeving. Door het voorzien van doodlopende straten wordt
enkel bestemmingsverkeer gecreëerd. Verder geeft het verkavelingsconcept de nodige aandacht aan
de zwakke weggebruiker. Voetgangers en fietsers kunnen zich vrij bewegen doorheen de verkaveling.
Er worden fiets- en voetgangersverbindingen voorzien tussen enerzijds de Kortrijkstraat en de
Groenestraat en anderzijds tussen de N32 en de Rozenstraat.
Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan het sturen/vastleggen van het bereiken van de woningen
met de wagen, om de leefbaarheid van de woonomgeving zelf te bevorderen en de bestaande
omgeving zo weinig mogelijk bijkomend te belasten. Garages worden voorzien op het private perceel
zelf of in een zone ingericht als parkeerhaven en zijn enkel te bereiken via de nieuwe ontsluiting op de
N32.
Verder wordt verwezen naar het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst mobiliteit en openbare
werken.
M.b.t. het parkeren in de Rozenstraat zal de stad het parkeerregime aanpassen om een vlotte
doorgang te kunnen realiseren.
M.b.t. het werfverkeer zal de aannemer de toegang tot de werf zodanig dienen te organiseren dat de
hinder voor de omwonenden tot het minimum wordt herleid. Dit onderwerp is niet van
stedenbouwkundige aard.
Dit aspect is ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.
5. Deze aanvraag betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden, zijnde fase 1 van de totale
ontwikkeling zoals voorzien in het RUP Hagewinde in opmaak.
Er werd een principieel akkoord (PRIAK) – goedkeuring 4 oktober 2018 - verleend tot ontwikkeling van
het woonuitbreidingsgebied WUG Hagewinde (Menen), zodat deze aanvraag kan behandeld worden.
Het openbaar onderzoek voor deze aanvraag (30 dagen) liep van 27 oktober 2020 tot en met 25
november 2020.
Daarnaast ligt gelijklopend maar voor de duur van 2 maanden het RUP Hagewinde in zijn totale vorm in
openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek werd gestart op 30 oktober 2020 en loopt nog tot 28
december 2020.

ADVIEZEN
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan Provinciale Omgevingscommissie West-Vlaanderen (POVC)
De vergunningsaanvraag zal behandeld worden in de provinciale Omgevingsvergunningscommissie
van 11/01/2021.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan Aquafin.
Op 18/11/2020 werd een gunstig advies ontvangen.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan Proximus.
Op 30/10/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan Telenet.
Op 20/10/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan Fluvius.
Er werd op heden nog geen advies uitgebracht.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan de Watergroep.
Op 27/11/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan Fluvia.
Op 22/10/2020 werd een gunstig advies ontvangen.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit en Openbare Werken (stad).
Op 25/11/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan de Groendienst (stad).
Op werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.
Op 19/10/2020 werd advies gevraagd aan MIROM Menen.
Er werd op heden nog geen advies uitgebracht.
De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de GECORO op 9/12/2020.
PROJECT-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.

Het voorgenomen project komt voor op bijlage III van het project-MER-besluit. Het project wordt
beschouwd als een stadsontwikkelingsproject (10b) met aanleg van wegen (10e) en wordt
onderworpen aan een project-MER-screening.
De aanvraag betreft het verkavelen van gronden in 103 loten, ter realisatie van 114 wooneenheden,
waarvan 66 eengezinswoningen voor halfopen en open bebouwing (66 kavels) en 48 appartementen (4
appartementsgebouwen), naast kavels als private parkeerplaatsen en één lot voor garages palend aan
de achterkant van de percelen in de Rozenstraat, de bijhorende infrastructuur zijnde de wegenis met
riolering, parkeerplaatsen en de groene omkadering.
Voor een omschrijving van het project en een beoordeling van de impact ervan, wordt verwezen naar
dit advies.
Er werd een MOBER toegevoegd aan de aanvraag, waarbij de effecten op vlak van mobiliteit werden
onderzocht zowel voor deze eerste fase ten zuiden van de Groenestraat, als voor de totale ontwikkeling
fase 1 en fase 2. Mits rekening te houden met de milderende maatregelen en aanbevelingen uit de
MOBER, mits het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst mobiliteit en openbare werken van de
stad stipt na te leven, zijn er geen negatieve effecten te verwachten, ook niet inzake de afgeleide
disciplines lucht en geluid. Het verkavelingsontwerp zet maximaal in op korte verplaatsingen via fietsen voetwegen; het gemotoriseerd verkeer wordt gestuurd naar de grote wegen en niet via de lokale
wijken. Enkel gedurende de duur van de werken kan er hinder zijn voor de omwonenden, dit zowel
inzake werfverkeer, als het er bij horend geluid en trillingen. Bij de aanvraag werd een geluidstudie
toegevoegd, waarin gesteld wordt dat bij overschrijding van bepaalde waarden geluidsmilderende
maatregelen dienen gezocht. Na aanleg zal door de plaatsing van een geluidsberm en een tiny forest
de geluidshinder van de N32 worden beperkt zowel op de nieuwe als op de bestaande woonwijk. Om
een normaal akoestisch comfort te verkrijgen, dient voldoende geluidsisolatie voorzien. Mits het
aanleggen van de berm met scherm en het opleggen van een akoestische isolatie, zoals beschreven in
de Belgische Norm NBN S 01-400-1:2008 kan gegarandeerd worden dat er geen aanzienlijke effecten
zullen optreden. Voor de loten 56 en 57 wordt opgenomen in de algemene verkavelingsvoorschriften
dat minimaal dubbel akoestisch glas dient voorzien te worden.
Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake visuele impact, aangezien het
voorgenomen project niet ligt in of in de directe nabijheid van een vanuit landschappelijk of
erfgoedkundig oogpunt beschouwd belangrijk gebied.
Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake de waterhuishouding, aangezien het
voorgenomen project niet ligt in effectief overstromingsgevoelig gebied en voor een beperkt deel ten
noorden aan de Kruishoekbeek in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Verder wordt verwezen naar
de bijgevoegde nota betreffende het rioleringsstelsel en het verslag van het grondonderzoek en de
infiltratieproeven en het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst mobiliteit en openbare werken.
Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake natuurlijke of ruimtelijk kwetsbare
gebieden, aangezien het voorgenomen project niet ligt in of in de directe nabijheid van een vanuit het
oogpunt van natuurwaarden beschouwd belangrijk gebied.
Zowat elk project heeft milieueffecten. Enkel voor de projecten met aanzienlijke milieueffecten moet een
MER worden opgemaakt. Rekening houdend met de aard en eerder beperkte omvang van het project,
de ruimtelijke context en de relatie tot de omgeving, kan geconcludeerd worden dat het project geen
aanzienlijke effecten zal veroorzaken zodat de opmaak van een MER niet vereist is.

GEMEENTERAAD
Zaak van de wegen
Het artikel 31 van het decreet omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad hierover moet beslissen.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en
over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de

gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad
kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele
vergunning opneemt.
Het verkavelingsontwerp zal voorgelegd wordt aan de gemeenteraad van 16/12/2020.
ADVIES GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Functionele inpasbaarheid
De te verkavelen gronden situeren zich in woongebied en woonuitbreidingsgebied volgens het
gewestplan.
De aanvraag is gelegen binnen het in opmaak zijnde RUP Hagewinde.
De aanvraag ligt binnen de zones aangeduid als art. 3 centrumbebouwing Kortrijkstraat, art. 5
projectzone, art. 6 overdrukzone centrale groene ruimte, art. 7 groenbuffer, art. 9 openbaar domein, art.
10 trage wegverbinding in overlay, art. 11 waterloop en aanduiding ‘hoofdontsluiting’.
Er werd een principieel akkoord (PRIAK) – goedkeuring 4 oktober 2018 - verleend tot ontwikkeling
van het woonuitbreidingsgebied WUG Hagewinde (Menen), mits volgende voorwaarden :bij de
verkavelingsaanvraag moet een informatief inrichtingsplan gevoegd worden.
Deze aanvraag betreft de eerste fase van een ruimere ontwikkeling. De tweede fase betreft het gebied
ten noorden van de Groenestraat en ten zuiden van de Schonebeek. De structuurschets van de
mogelijke totale ontwikkeling werd ten informatieve titel toegevoegd.
De projectzone is omgeven door open en halfopen woningen aan de Schonebeek en gesloten
bebouwing aan de Rozenstraat en Kortrijkstraat, alsook door een enkele ambachtelijke activiteiten
(Kortrijkstraat en Moorselestraat).
Binnen de verkaveling geeft het wonen de hoofdtoon aan. Op elke kavel wordt één residentiële woning
of een meergezinswoning opgericht.
Het geheel wordt ingericht in relatie tot de omgeving.
Door het voorzien van doodlopende straten wordt enkel bestemmingsverkeer gecreëerd. De nodige
aandacht wordt gegeven aan de zwakke weggebruiker. Voetgangers en fietsers kunnen zich vrij
bewegen doorheen de verkaveling.

Mobiliteitsimpact
Voor de bereikbaarheid met de auto en het parkeeraanbod wordt verwezen naar de bij de aanvraag
gevoegd MOBER. Naar verkeersafwikkeling wordt gesteld dat de ontsluiting op de N32 in de
verschillende projectfases steeds zwaarder zal worden belast. In deze eerste fase lijkt het volgens de
MOBER niet aangewezen de huidige lichten regeling bij te sturen om de wachtrijen te beperken.
Het projectgebied is goed bereikbaar en doorwaadbaar voor fietsers en voetgangers, door de
aanwezigheid van verschillende zachte verbindingen die aansluiten op de
omliggende wegeninfrastructuur.
Om de parkeerproblematiek in de Rozenstraat aan te pakken wordt er een garagestraat voor private
garage gerealiseerd aan de achterkant van de Rozenstraat. Deze garages zullen worden gerealiseerd
door de verkavelaar en te koop aangeboden aan de bewoners van de Rozenstraat.

Verder wordt het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst openbare werken en mobiliteit integraal
overgenomen.

De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen
De aanvraag betreft het verkavelen van gronden in 103 loten, ter realisatie van 114 wooneenheden,
waarvan 66 eengezinswoningen voor halfopen en open bebouwing (66 kavels) en 48 appartementen (4
appartementsgebouwen), naast kavels als private parkeerplaatsen en één lot voor garages palend aan
de achterkant van de percelen in de Rozenstraat, de bijhorende infrastructuur zijnde de wegenis met
riolering, parkeerplaatsen en de groene omkadering.
De totale oppervlakte van de projectzone is ca. 42.049m²; voor 114 wooneenheden betekent dit een
dichtheid van 27 woningen/ha. De loten voor eengezinswoningen variëren van 132m² tot 400m².
De projectzone is omgeven door open en halfopen woningen aan de Schonebeek en gesloten
bebouwing aan de Rozenstraat en Kortrijkstraat, alsook door een enkele ambachtelijke activiteiten
(Kortrijkstraat en Moorselestraat).
Het geheel wordt ingericht in relatie tot de omgeving. Door het voorzien van doodlopende straten wordt
enkel bestemmingsverkeer gecreëerd. Verder geeft het verkavelingsconcept de nodige aandacht aan
de zwakke weggebruiker. Voetgangers en fietsers kunnen zich vrij bewegen doorheen de verkaveling.

voorzien tussen enerzijds de Kortrijkstraat en de Groenestraat en anderzijds tussen de N32 en de
Rozenstraat.
Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan het sturen/vastleggen van het bereiken van de woningen
met de wagen, om de leefbaarheid van de woonomgeving zelf te bevorderen en de bestaande
omgeving zo weinig mogelijk bijkomend te belasten.
Binnen de verkaveling is gekozen voor een divers aanbod van woningtypologieën nl. halfopen en
gesloten eengezinswoningen en meergezinswoningen.
De uitwerking van de inrichting van het openbaar domein (wegenis, riolering, groenaanleg) zit vervat in
het technisch dossier, met onderstaande basisprincipes :
-

Beperken van de verhardingen

-

Duidelijk parkeerbeleid

Goede leefbaarheid door inzetten op maximale groenaanleg. De centrale groenas wordt
ingericht als parkzone, deels intensief, deels extensief. Er wordt een divers aanbod voorzien als
gebruiksgroen, speelgroen, buffergroen en waterelementen.
Bij de algemene verkavelingsvoorschriften ligt verordenend vast dat elk bouwblok als één
stedenbouwkundige aanvraag zal worden ingediend, zodat elk bouwblok één geheel vormt. De
bijhorende bijgebouwen (garage, fietsenberging en/of tuinhuis) dienen verplicht opgericht samen met
de woningen per gebouwengroep.
Cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf
Voor betrokken project werd nagegaan of er al dan niet een archeologienota aan de
vergunningsaanvraag toegevoegd moet zijn. De criteria, zoals weergegeven in de beslissingsboom,
werden door de ontwerper doorlopen. Een archeologienota is voor deze aanvraag vereist en werd
toegevoegd.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 20/11/2019 akte genomen van de archeologienota (ID
12914), te raadplegen via volgende link: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12914
De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 12914 moeten uitgevoerd worden
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde
voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
De hoogte van het terrein situeert zich tussen ca. +17,20m (kant waterloop) en +20,25m (kant
Rozenstraat). In de algemene verkavelingsvoorschriften wordt gesteld dat het bestaande reliëf zoveel
mogelijk wordt gerespecteerd. Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan met uitzondering van
beperkt wijzigingen ten behoeve van infiltratie van hemelwater op eigen terrein, conform de vigerende
verordeningen, alsook voor de aanleg van de berm met geluidscherm op de loten 56 en 57, met een
totale hoogte van 6m.
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan het sturen/vastleggen van het bereiken van de woningen
met de wagen, om de leefbaarheid van de woonomgeving zelf te bevorderen en de bestaande
omgeving zo weinig mogelijk bijkomend te belasten.
De nieuwe ontwikkeling is doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers.
Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan een groene omgeving.
Centraal is een groene as ontworpen. Naast het publieke groen hebben de woningen private tuinen,
waardoor de privacy niet in het gedrang komt.
Er wordt gestreefd naar een duurzame verkaveling door de verkaveling gasloos aan te leggen en de
verplichting op te leggen te voorzien in hernieuwbare energiebronnen voor alle woningen. Het E-peil
van de woningen moet kleiner zijn dan 20.

Om de geluidsimpact t.o.v. de N32 te minimaliseren wordt voorzien in een berm met geluidsmuur, tiny
forest en dubbel akoestisch glas voor de meergezinswoningen op de loten 56 en 57.
Voor de buurt wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe garageweg achter de woningen in de
Rozenstraat.
Toetsing aan de decretale beoordelingselementen
4.3.5. Uitgeruste weg
De verkaveling voorziet in een nieuwe uitgeruste weg. Zie technisch dossier en plannen.
4.3.6. Maximum volume bedrijfswoningen
Niet van toepassing.
4.3.7. Toegankelijkheid openbare wegen en voor het publiek toegankelijke gebouwen
Niet van toepassing.
4.3.8. Rooilijn en reservatiestrook
Er is een nieuw rooilijnplan toegevoegd aan de aanvraag.
WATERTOETS
Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied en voor een beperkt deel ten noorden aan de Kruishoekbeek in een risicozone
voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect
beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater
in de bodem plaatselijk beperkt.
Verder wordt verwezen naar de bijgevoegde nota betreffende het rioleringsstelsel en het verslag van
het grondonderzoek en de infiltratieproeven en het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst
mobiliteit en openbare werken.
Voor het betrokken project werd de watertoets uitgevoerd. Daaruit volgt dat een positieve uitspraak
mogelijk is indien de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt nageleefd.
Het regenwater op private percelen wordt opgevangen in de verplichte regenwaterput en is bestemd
voor herbruik. Regenwater op openbaar domein wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd en in tweede
orde opgevangen in een nieuw aan te leggen RWA-riolering, die zal aansluiten op diverse collectieve
infiltratievoorzieningen in de openbare groenzone. Afwaarts wordt het regenwater afgevoerd via een
beperkte doorvoer naar de bestaande gracht langsheen de Groenestraat, alsook voorzien van een
noodoverlaat. Uit de Sirio-modellering blijkt dat bij een T20 er geen overstort optreedt, waardoor kan
gesteld worden dat de realisatie van het project weinig of geen impact heeft op de waterhuishouding
van het gebied.
Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet
integraal waterbeleid.
DECREET GEMEENTEWEGEN
zie advies dienst mobiliteit en openbare werken in bijlage.
Gezien de aanleg van deze wegenis een nieuwe openbare wegenis wordt, dient deze aanvraag de
bepalingen vastgelegd in het decreet houdende de gemeentewegen te volgen.

De rooilijn van de nieuw aan te leggen weg zal door de gemeenteraad van de stad Menen vastgesteld
dienen te worden en afgetoetst worden aan de, in het decreet houdende de gemeentewegen,
vastgelegde voorwaarden. In het bijzonder artikel 3, 4 en 10:
Art. 10. Bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen wordt
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend
geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6.

Art. 3. Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige
behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd
beleid, dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief
als op functioneel vlak.
Art. 4. Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening
gehouden met de volgende principes:
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die
afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht
genomen;1847 (2018-2019) – Nr. 6 3
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend
perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie
van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te
brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Er kan duidelijk gesteld worden dat aan de vooropgestelde doelstelling in artikel 3 wordt voldaan,
De nieuwe ontwikkeling is voorzien van de ontsluiting op het hoger wegennet voor wat betreft het
gemotoriseerd verkeer, maar er worden ook heel wat trage verbindingen aangelegd. De ontsluiting voor
gemotoriseerd verkeer is gericht op de aansluiting voor de verdere verplaatsingen, die verder gaan dan
het centrum van Menen. Daarnaast is rekening gehouden met het bereiken van het stadscentrum voor
bewoners, maar dit is gericht op het fiets- en voetgangersverkeer. Hierdoor werd voorzien in de aanleg
van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak. Bij de opmaak
van de plannen werd rekening gehouden met de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau, dit
met de ontvlechting van verschillende verkeersstromen als belangrijkste insteek.
De principes beschreven in artikel 4 worden hieronder verder besproken en uitgewerkt:
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

De aanleg van de verbindingen is voorzien om de toegankelijkheid van de site voor zowel
gemotoriseerd verkeer als actief verkeer te ontvlechten en beide op een verkeersveilige manier te gaan
inrichten.
De aansluiting van de wegen van de ontwikkeling gebeurt rechtstreeks op het hogere wegennet,
namelijk de N32. De noodzakelijke afspraken met wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer zijn
hiervoor reeds gemaakt. Maar niet enkel de ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer is onderzocht, er
werd daarnaast ook rekening gehouden met de ontsluiting voor actief verkeer
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel:
Dit principe is niet van toepassing op de voorliggende aanvraag.
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen:
De ontvlechting van de verschillende verkeersstromen werd als basis genomen voor de
verkeersafwikkeling van de volledige zone. Hierbij aansluitend werd de dimensionering van deze
nieuwe verbinding voorzien volgens het comfortabel gebruik volgens de voorziene snelheidsregimes.
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend
perspectief
Dit principe is niet van toepassing op voorliggende aanvraag.

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie
van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te
brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.
1. De ontwikkeling heeft geen impact op de omliggende gemeentewegen, behoudens aansluiting
van trage verbindingen. Wel wordt aansluiting gemaakt op de aanliggende gewestwegen. Deze
aansluiting werd volgens de bepalingen opgelegd door de hogere overheid opgemaakt en
voldoet aan alle vereisten.
Rooilijnplan
Het rooilijnplan met referentie 89301601 A 2020-09-17, opgemaakt door studieburo Goegebeur werd
toegevoegd aan deze aanvraag. zie bijlage.
Last tot overdracht naar openbaar domein
De strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het rooilijnplan dient te worden
overgedragen naar het openbaar domein van de stad Menen.
Dit wordt weergegeven in het 'grondplan afstand van wegen' met referentie 89301601 AW 2020-09-17,
dd. 4/08/2020, opgemaakt door studieburo Goegebeur.
Deze strook is op het eerste verzoek kosteloos aan de stad over te dragen en dit vrij en onbelast en
zonder kosten. De procedure wordt gestart na de voorlopige oplevering van alle wegen- en
rioleringswerken in deze zone.
Alle kosten en leveringskosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte vallen ten laste van
de verkavelaar.
De verkavelaar is vrij in de keuze van notaris, die door hem zal worden aangewezen.

VOORWAARDEN
M.b.t. de over te dragen strook met wegenis en groenzone worden volgende voorwaarden opgelegd :
- de reeds ontvangen en nog te ontvangen adviezen met de gestelde voorwaarden van de
nutsmaatschappijen dienen stipt worden nageleefd.
Alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …) dienen bekostigd te worden door de verkavelaar.
Hiervoor dienen de nodige financiële borgstellingen ondertekend te worden.
- het advies van de dienst mobiliteit en openbare werken dient stipt nageleefd. De voorwaarden hebben
betrekking op het niet verminderen van het aantal openbare standplaatsen voor wagens, het behoud
van de voorziene waterdoorlatende materialen voor de openbare parkeerplaatsen, de aanpassingen
van het snelheidsregime, gebruik van eenzelfde materiaal zonder hoogteverschil voor het woonerf,
uitbreiden van lot 55 voor het vlot toegankelijk maken van parkeerplaats 91 en 102, voorzien van
obstakels ter hoogte van de trage wegen die grenzen aan de uitrit van een garageweg, oversteek trage
weg over de rijbaan langs lot 18 voorzien in rode coating, duidelijk visueel aangeven van de oversteek
van het fietspad ter hoogte van het kruispunt van de N32, voorzien van bijkomende obstakels ter
hoogte van lot 28, tussen lot 22 en 23 en aan de uitrit van de trage weg tussen lot 75 en lot 56,
herstellingswerken aan het bestaande openbaar domein ten laste van de verkavelaar, voorzien van
fietsbeugels, plaatsen verkeersborden, mogelijkheid voorzien voor openbare laadpalen voor elektrische
voertuigen op openbare parkeerplaatsen, uitrit lot 42 Kortrijkstraat voor 2 voertuigen op te nemen in het
openbaar domein en aangeven private delen garageweg d.m.v.signalisatie
- het advies van de groendienst van de stad dient stipt nageleefd : er dient een waarborg gesteld en de
waarborgperiode is 3 jaar.
- het parkeerregime in de Rozenstraat zal door de stad worden aangepast om een vlotte doorgang te
realiseren.
- Er dient een verkavelingsovereenkomst ondertekend te worden tussen de verkavelaar en Stad Menen
- m.b.t. de uitvoering van de werken dient éérst de aftakking vanaf de N32 aangelegd om via deze weg
de werf te bereiken en de overlast in de Rozenstraat tot een minimum te beperken en dient de wegenis
in één fase worden aangelegd.

Tussenkomsten
Raadslid Mingels merkt op dat het openbaar onderzoek van de verkaveling Hagewinde bij deze wordt
afgerond en dat is eigenlijk een stukje van het grotere RUP en dat zorgt eigenlijk wel een beetje voor
verwarring. Hij heeft dat ook gezien bij de bezwaren en de opmerkingen die zijn geformuleerd en
gemaakt. Dit zorgt een beetje voor verwarring in die zin dat voor het algemene RUP een einddatum van
het openbaar onderzoek vastgelegd is op 28 december wat dus het einde van deze maand is en dat de
gemeenteraad vandaag al aan een stukje van dat RUP een start geven wat betreft de uitvoering. Dat
lijkt hem wel toch wel een heel vreemde gang van zaken die moeilijk te begrijpen is voor hemzelf maar

evengoed ook voor heel veel mensen in die omgeving. Het is raar om dit op die manier aan te pakken
want uit het publiek onderzoek of uit dat openbaar onderzoek tegen 28 december 2020 kunnen nog
altijd zaken naar voor komen die een direct effect kunnen hebben op hetgeen wat vandaag voorligt. Hij
vindt dat een heel vreemde manier van werken en hij zou daar graag een woordje uitleg over
krijgen. Raadslid Bogaert vraagt hoe het zit met de Rozenstraat en wordt het parkeren aangepast.
Iedereen kent de situatie daar en dat zijn huizen die bijna geen garages hebben op vandaag. De vraag
is hoe het parkeren aangepakt zal worden want nu is het daar beurtelings parkeren. Hoe zullen de
auto's geparkeerd worden want het zijn daar allemaal smalle huizen. Wat is de timing van die zaken,
want ze kan zich inbeelden dat er bij het begin van de werken daar veel vrachtvervoer nodig zal zijn
om de wegenis aan te leggen en ook door die Rozenstraat zal moeten of gaat men eerst de verbinding
met de Expressweg maken? Schepen Syssauw antwoordt dat het inderdaad een speciale situatie is
waar er dus 2 zaken zijn opgestart. Dat is dus eigenlijk het gevolg van een principieel akkoord dat de
ontwikkelaar heeft bekomen van de provincie waarbij dus het woonuitbreidingsgebied kon ontwikkeld
worden mits een verkaveling op voorwaarde dat de stad ook een RUP voor het hele gebied zou
uitwerken waarin de verkaveling uiteraard moet passen. Vandaar dat er eigenlijk 2 trajecten lopende
zijn en dat is eigenlijk inderdaad de manier waarop dit dossier tot stand is gekomen. Dat is het traject
dat de provincie heeft goedgekeurd en waarbij dus de effectieve verkavelingsvergunning loopt samen
met het RUP. Dat zijn inderdaad 2 verschillende procedures : de verkavelingsvergunning is een
gewone omgevingsvergunningsaanvraag waarbij dus hier specifiek wegenis is en dat is dus een
gewoon verkavelingsvergunningsdossier en anderzijds is er het traject van het RUP en dat is een
specifieke situatie. In de communicatie werd toch duidelijk meegedeeld dat er enerzijds een langer
openbaar onderzoek voor RUP is dat 60 dagen duurt en dan is er de gebruikelijke termijn van een
openbaar onderzoek van 30 dagen voor de verkavelingsvergunning waarbij er ook wegenis uitgevoerd
wordt. Bij de verkaveling zelf worden de plannen voor de woningen voorzien en wordt de wegenis hier
ook aangelegd terwijl het RUP eigenlijk het gebied opdeelt en daar een bestemming aan geeft voor
bewoning, groen en voor wegenis. Dus is de verkaveling eigenlijk de uiteindelijke uitwerking. Maar het
klopt dat er inderdaad 2 openbare onderzoeken lopende zijn en dus gemerkt worden aan de procedure
en aan de manier waarop dit dossier is gestart. Ze heeft vernomen dat dergelijke manier van werken
niet meer aan de orde zal zijn op de dag van vandaag. Deze manier van het opstarten van een dossier
zal niet meer kunnen en dit is van de laatste dossiers die de provincie goedgekeurd heeft. De situatie is
zoals ze is en de stad moet uiteraard de codex en de regels volgen en de openbare onderzoeken
organiseren volgens de timing die de eigenlijke procedure daarvoor oplegt. Met betrekking tot de vraag
van raadslid Bogaert zal ze het woord geven aan schepen Roose. Over de praktische zaken werd aan
de ontwikkelaar van dit gebied opgelegd om van dag 1 en aangedrongen dat de garagestraat in de
Rozenstraat eerst wordt gerealiseerd. Op een bewonersvergadering waren 50 à 60 personen aanwezig
en die mensen vroegen maar 1 zaak, namelijk dat er een garagestraat zou komen. De stad heeft dit
van dag 1 ook aan de ontwikkelaar gemeld dat dit mee moest opgenomen worden in de plannen. Er
was eventjes sprake om parkeerruimte te installeren maar de stad heeft toch aangedrongen dat er in
het ontwerp werkelijk een garagestraat zou voorzien worden. Verschillende bewoners hebben zich
hiervoor georganiseerd, mensen werden bevraagd en de mensen konden hun interesse kenbaar
maken. Dit is gebeurd en vandaar dat er in het verkavelingsplan er een zone aangeduid is waar
garages kunnen komen. Als bijvoorbeeld 1 van de bewoners een mobilhome heeft, dan zal hij een
hogere en grotere garage nodig hebben en een andere bewoner zal misschien geen garage nodig
hebben. Er werd al verschillende keren in overleg gegaan met de inwoners van de Rozenstraat die
contact hebben genomen met de ontwikkelaar. De garagestraat is eigenlijk maximaal afgestemd op de
vragen en de behoeften van de inwoners van de Rozenstraat waarbij de ontwikkelaar zich ertoe heeft
geëngageerd om zoveel mogelijk de garages achteraan te laten aansluiten bij de percelen van de
mensen die effectief een engagement zouden willen aangaan. Dit is eigenlijk in functie van de
ruimtelijke impact die de woningen op vandaag hebben die een garage hebben en waar door deze
verkaveling de mogelijkheid geboden wordt om dus eigenlijk de garage te kunnen aankopen of
misschien koopt iemand anders die garages en kan men die huren maar in ieder geval komen daar
heel wat garages wat de plaatselijke bewoners van de Rozenstraat toch zeer grote voordeel zal
opleveren en toch eigenlijk een oplossing zou kunnen zijn voor hun reeds lang en blijvend
probleem. Schenen Roose vult kort aan dat het de bedoeling is om na de realisatie van de
garagestraat tot een oplossing te komen om de parkeerdruk effectief te verminderen in de Rozenstraat.
Samen met de inwoners zal bekeken worden wat de meest optimale inschakeling is van de
parkeerzones in die straat om zowel de snelheid als de parkeerdruk een stuk te verminderen zodat de

toegankelijkheid van de straat verhoogd kan worden en dat was toch een stukje van de bekommernis
van de mensen uit de Rozenstraat. Tijdens de werkzaamheden is de idee om de wegen dus aan te
leggen startend vanaf de ventweg zodat er geen overlast is van de werkzaamheden zelf. Na de
ontwikkeling met de implantatie van de garagestraat kan het parkeren in één richting aangepast worden
in de Rozenstraat zodoende dat die oplossing optimaal kan gebruikt worden. Raadslid Mingels wenst
te reageren op de vorige opmerking in verband met het feit dat het RUP Hagewinde tot 28/12 in
onderzoek is. Hij geeft mee om dat ook in de Leiedraad te vermelden. De enige communicatie over dat
RUP was dat met een specifiek artikel over de 2 RUP’s, namelijk het RUP Hagewinde en ook het
PRUP voor het gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. Die kwamen op die manier aan bod en daar
heeft de stad maar 1 lijn getrokken namelijk alles werd gezet op de termijn die tot 28/12 loopt. Dus was
de verwarring die bij het publiek heerst, begrijpbaar. Die verwarring werd ook voor een stuk gecreëerd
door de stad die het blijkbaar niet de moeite vond om die 2 zaken van elkaar te scheiden door 2 data
mee te geven. Hij vindt het een beetje vreemd dat dit op die manier is gebeurd en de publieke
communicatie in de Leiedraad die door heel veel Menenaars wordt gelezen heeft eigenlijk de mensen
op een verkeerd been gezet. Hij begrijpt dat het een moeilijke procedure is en toch is dat een beetje
een vreemde manier van werken. De uitleg werd door de schepen gegeven maar het was ook aan de
stad om dat te proberen duidelijk te maken minstens via de eigen communicatielijnen. Raadslid
Bogaert vindt de garagestraat een goede zaak. Zij heeft nog geen antwoord of dat dit één van de
eerste activiteiten zal zijn. De Rozenstraat is inderdaad een straat die heel smal is en waar men aan
beide zijden parkeert omdat men daar woont en er geen andere oplossing voorhanden is. Zij denkt dat
de overlast zal verminderen voor de bewoners door de realisatie van die garagestraat. Dit onderdeel
zou als een eerste prioriteit aan bod moeten komen in het plan. Schepen Syssauw antwoordt dat de
stad met betrekking tot de communicatie omtrent de openbare onderzoeken steeds zeer rechtlijnig
geweest is en daarin volgt de stad de wet, zeker dat openbare onderzoeken zijn in het kader van een
RUP . Dit moet geafficheerd en gepubliceerd worden in de kranten enz. Dus in die zin is het openbaar
onderzoek voor het PRUP van het gemengd bedrijventerrein en van het RUP Hagewinde
aangekondigd in de krant Het Nieuwsblad en ook verschenen in de lokale en regionale pers. Deze
procedure wordt opgelegd door de procedure van het RUP met betrekking tot de
verkavelingsvergunningen. Onze aanvragen tot verkavelingsvergunning worden niet gecommuniceerd
door de stad in publicaties maar wel worden de aanvragen bekendgemaakt op de website van de stad
samen met alle andere zaken, alle andere omgevingsvergunningszaken die kunnen geraadpleegd
worden. Maar eigenlijk heeft de stad gehandeld zoals bij ieder openbaar onderzoek in het kader van het
RUP of van een verkaveling. Dus een openbaar onderzoek voor een RUP wordt gepubliceerd en niet
de openbare onderzoeken in het kader van de gewone omgevingsvergunningsaanvraag of
verkavelingsaanvragen. Dit is dus geen vreemde manier van werken en dit zijn gewoon 2 verschillende
procedures en de communicatie met betrekking tot de openbare onderzoeken is wettelijk geregeld en
de stad past die regeling dan ook zo toe. Wat betreft de garagestraat heeft de stad steeds duidelijk
gezegd dat de ventweg eerst moet worden aangelegd en van daaruit zal alle zwaar materiaal moeten
rijden om dus de infrastructuur en dus ook die garagestraat te kunnen aanleggen. Op vandaag is
het onmogelijk om bepaalde parkeerregimes op te dringen in de Rozenstraat waar mensen inderdaad
geen andere plaats hebben om hun wagen te parkeren. Van zodra dat die parkeergarages of dat die
garagestraat is aangelegd, dan pas kunnen de mensen verplicht worden om inderdaad het
parkeerregime aan te passen. Daar is nu geen enkele mogelijkheid toe omwille van de gebrekkige
ruimte voor het stallen van voertuigen.
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, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele,
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel,
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan,
Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, Karolien Poot), 1 onthouding (Eddy
Vandendriessche)
Besluit
Artikel 1: De Raad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek, waarbij twee
bezwaarschriften, waarvan 1 collectief bezwaar met 48 handtekeningen, werden ingediend, m.b.t. de

aanvraag tot omgevingsvergunning O_ 2020021819- gemeentelijk dossier O2020/280 - verkaveling
Hagewinde.
Artikel 2: De Raad beslist tot goedkeuring van de zaak der wegen m.b.t. de aanvraag tot
omgevingsvergunning O_2020021819- gemeentelijk dossier O2020/280 - verkaveling Hagewinde.
Artikel 3: De Raad beslist tot vaststelling van het rooilijnplan m.b.t. de aanvraag tot
omgevingsvergunning O_2020021819- gemeentelijk dossier O2020/280 - verkaveling Hagewinde.
Artikel 4: De Raad beslist om de strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het
rooilijnplan over te dragen naar het openbaar domein van de stad Menen m.b.t. aanvraag tot
omgevingsvergunning O_ 2020021819- gemeentelijk dossier O2020/280 - verkaveling Hageinwinde .
Artikel 5: De Raad beslist tot opleggen van volgende lasten en voorwaarden m.b.t. de aanvraag tot
omgevingsvergunning O_ 2020021819- gemeentelijk dossier O2020/280 - verkaveling Hageinwinde :
kosteloze overdracht naar het openbaar domein
De strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het rooilijnplan, volgens het 'grondplan
afstand van wegen' met referentie 89301601 AW 2020-08-03, dd. 4/08/2020, opgemaakt door
studieburo Goegebeur, dient vrij en onbelast en zonder kosten te worden overgedragen naar het
openbaar domein van de stad Menen.
Alle kosten en leveringskosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte vallen ten laste van
de verkavelaar.
De verkavelaar is vrij in de keuze van notaris, die door hem zal worden aangewezen.
nutsvoorzieningen
Alle adviezen met de gestelde voorwaarden van de nutsmaatschappijen dienen stipt worden
nageleefd.
Alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …) dienen bekostigd te worden door de verkavelaar.
Hiervoor dienen de nodige financiële borgstellingen ondertekend te worden.
advies dienst mobiliteit en openbare werken
Het advies van de dienst mobiliteit en openbare werken dient stipt nageleefd. De voorwaarden hebben
betrekking op : zie advies in bijlage.
het niet verminderen van het aantal openbare standplaatsen voor wagens, het behoud van de
voorziene waterdoorlatende materialen voor de openbare parkeerplaatsen, de aanpassingen van het
snelheidsregime, gebruik van eenzelfde materiaal zonder hoogteverschil voor het woonerf, uitbreiden
van lot 55 voor het vlot toegankelijk maken van parkeerplaats 91 en 102, voorzien van obstakels ter
hoogte van de trage wegen die grenzen aan de uitrit van een garageweg, oversteek trage weg over de
rijbaan langs lot 18 voorzien in rode coating, duidelijk visueel aangeven van de oversteek van het
fietspad ter hoogte van het kruispunt van de N32, voorzien van bijkomende obstakels ter hoogte van lot
28, tussen lot 22 en 23 en aan de uitrit van de trage weg tussen lot 75 en lot 56, herstellingswerken aan
het bestaande openbaar domein ten laste van de verkavelaar, voorzien van fietsbeugels, plaatsen
verkeersborden, mogelijkheid voorzien voor openbare laadpalen voor elektrische voertuigen op
openbare parkeerplaatsen, uitrit lot 42 Kortrijkstraat voor 2 voertuigen op te nemen in het openbaar
domein en aangeven private delen garageweg d.m.v. signalisatie
advies groendienst
Het advies van de groendienst van de stad dient stipt nageleefd : er dient een waarborg gesteld en de
waarborgperiode is 3 jaar.
parkeerregime Rozenstraat
Het parkeerregime in de Rozenstraat zal door de stad worden aangepast om een vlotte doorgang te
realiseren.
verkavelingsovereenkomst
Er dient een verkavelingsovereenkomst ondertekend te worden tussen de verkavelaar en Stad Menen

uitvoering van de werken
De aftakking vanaf de N32 dient éérst aangelegd om via deze weg de werf te bereiken en de overlast in
de Rozenstraat tot een minimum te beperken.
De wegenis dient in één fase te worden aangelegd.

30. GR/2020/235 | Goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag
omgevingsvergunning tot het bouwen van de fiets- en voetgangersbrug O_2020118445
Bevoegdheid orgaan
Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en art. 40 : gemeenteraad
Decreet omgevingsvergunning 25 april 2014 artikel 15 en 31 1e lid en Besluit Vlaamse Regering
betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid artikel 47 : de Gemeenteraad.
Decreet Gemeentewegen
Meer in het bijzonder art. 31.1 houdende specifieke bevoegdheid schepencollege om de gemeenteraad
samen te roepen om een uitspraak te doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de weg, en
de vaststelling van de rooilijnplannen. : de Gemeenteraad.
Juridische grond


Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning .



Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.



Decreet Gemeentewegen van 3 mei 2019.

Feiten, context en argumentatie
Aanvraag tot omgevingsvergunning
Op 7/10/2020 werd door het departement Omgeving de aanvraag tot omgevingsvergunning O_
2020118445 voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug ontvankelijk en volledig verklaard.
De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure.
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 16/10/2020 tot en met 14/11/2020.
Er werden geen bezwaren ingediend.
De aanvraag betreft wegeniswerken en bevat een nieuw rooilijnplan, waarover de gemeenteraad een
beslissing dient te nemen.
Stedenbouwkundige basisgegevens
De aanvraag is gelegen in woongebied, recreatiegebied, bosgebied en lijninfrastructuur volgens
het gewestplan


Ieper-Poperinge (goedgekeurd bij KB 14/08/1979, gewijzigd KB van 20/04/1967 tot wijziging
houdende de aanwijzing van het gewest Kortrijk bij BVE 14/10/1992)



Kortrijk Algemeen (B.V.R. 10/11/1998)

De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan Afbakening kleinstedelijk gebied Menen (MB 19/03/2013).
De percelen van deze aanvraag maken geen deel uit van een deelplan binnen dit PRUP.
De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium (Provincieraad 25/06/2015). De aanvraag
heeft geen betrekking op een vakantiewoning.

De aanvraag maakt geen deel uit van de historische stadskern van Menen.
De aanvraag is niet gelegen binnen de perimeter van een gewestelijk of gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de perimeter van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch in
een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.
Het onroerend goed maakt deel uit van volgende studiegebieden :


geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk



Seine- Schelde verbinding



landschapspark De Meense Groenvallei

Volgende verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag:


Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997).



Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater (05/07/2013).



Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening – algemeen bouwreglement (11/12/2008).

De aanvraag is volgens het zoneringsplan gelegen in een centraal gebied.
Beschrijving van de aanvraag
beschrijving van de bouwplaats - zie inplantingsplan in bijlage.
Het projectgebied situeert zich op ongeveer 800m ten zuidoosten van de Grote Markt van Menen aan
de Leie.
De projectzone heeft een oppervlakte van 17.130m² en wordt begrensd door de sportterreinen van de
stad Menen aan de Waalvest ten noorden en het toekomstig Barakkenpark ten zuiden van het
projectgebied. Op de linkeroever wordt het gebied begrensd door de Noordkaai en de Geluwebeek; op
de rechteroever door de Grondwetstraat en het toekomstig Barakkenpark.
beschrijving van de aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen
Voorliggend project beoogt de aanleg van een fiets- en voetgangsersbrug en op- en afrijpaden en
bestaat uit volgende delen :
1. fiets- en voetgangersbrug : de brug maakt de oversteek van de Leie mogelijk voor 'zwakke
weggebruikers'. Ze verbindt het Barakkenpark en het centrum van Menen, ter hoogte van de
Geluwebeek op linkeroever en de Grondwetstraat op rechteroever.
2. toegangspaden : om de continuïteit en de natuurlijke positie van de jaagpaden ten opzichte van de
rivier te behouden, worden aan weerszijden lange aanloophellingen aanlgelegd. Deze
toegangshellingen situeren zich aan de 'buitenkant' van het bestaande jaagpad; lopen parallel met de
bestaande jaagpaden en plooien zich in een vloeiende beweging om zo de Leie over te steken.
De zuidelijke bruglanding wordt ingeplant binnen de contouren van het nog in te richten Barakkenpark.
Enkel de integratie van de bruglanding in de omgeving maakt deel uit van dit omgevingsproject.
De aanvraag tot omgevingsvergunning omvat naast het optrekken van de constructie (kolommen en
funderingen, landhoofden, brugtalud, taludtrap) en nieuwe oeververdediging, de (her)aanleg van
verbindingen met de jaagpaden, ook de afbraak van bestaande jaagpaden. Het sloopopvolgingsplan
maakt onderdeel uit van de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag.
Verder worden enkele bomen gerooid en wordt het bestaand reliëf gewijzigd.
Bijgevolg omvat de aanvraag de wijziging van kleine landschapselementen en vegetatiewijzigingen.
De realisatie van deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug kadert binnen het totale Seine-Schelde project
: realisatie nieuwe Centrumbrug, nieuwe oeververdediging, omgevingsaanleg, wijziging openbaar
domein ter hoogte van de Rijselstraat, verbreding, verdieping en rechttrekking Leie. Deze werken zijn
niet opgenomen in deze aanvraag.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug sluit aan op het geplande Barakkenpark ten zuiden, waarvoor de
brug ook de rol als poort, toegang en ontmoetingsplek vervult.
De omgevingsaanvraag voor de inrichting van het Barakkenpark werd in het CBS van 18/11/2020
goedgekeurd.
De zone rond de bruglanding op rechteroever wordt ingericht als onthaalzone. De onthaalzone wordt
als een ontmoetingsplek ingericht met een lange picknickbank, enkele robuuste zitbalken, een houten
podium, een beperkte fietsenstalling en enkele fietsbeugels vlakbij de picknickplek. Deze elementen
worden ook gebruikt ter hoogte van de onthaalzone op het einde van de Grondwetstraat.
Voor verdere detaillering en motivatie van de ontwerpkeuzes wordt verwezen naar de plannen en de
nota van de ontwerper in het aanvraagdossier.
Materialen
De bovenbouw van de brug bestaat uit een gesloten stalen koker met stalen tussensteunpunten
voorzien van een corrosiebescherming. De afwerking van het brugdek bestaat uit een dunne
polyurethaan hars met ingestrooide carborandum korrels, geschikt voor voetgangersbruggen. Het is
een kwalitatief gekend product dat geen bijzonder onderhoud vraagt en tevens ook een antislip-laag is.
De brugdekkoker wordt voorzien van een leuning bestaande uit verticale stijlen met handgreep. In de
handgreep wordt een LED-verlichting geïntegreerd. De verticale stijlen staan buiten het dek geschoven,
achter de handgreep. Zo ontstaat er een continue lijn voor de handgreep. De stijlen met hoogte 1,2m
staan op een netto afstand van maximaal 110mm en op een afstand van 100mm van de rand van het
brugdek.
De landhoofden zijn voorzien van dezelfde leuningen als op de brug zodat er een continue lijn ontstaat
op het niveau van het brugdek. Onder het dek is het landhoofd bekleed met een gevelsteen (zie nota
Figuur 26). De gevelsteen bekleding wordt zo gekozen dat een uniform beeld met de vestingmuren in
het centrum van Menen ontstaat. De voedingskast voor de verlichting wordt ingewerkt in de kopse
kanten van de landhoofden.
Beschrijving van de aangevraagde vegetatiewijzigingen / wijzigingen kleine landschapselementen
In het kader van voorliggend project wordt ook een omgevingsvergunning voor de wijziging van kleine
landschapselementen en vegetatiewijzigingen aangevraagd, aangezien een groot aantal bomen en
struikgewas (kleine landschapselementen) gerooid worden en er een reliëfwijziging plaatsvindt in
bosgebied.
Voor de bouw van de fiets- en voetgangersbrug wordt een groot aantal bomen gerooid. Het gaat hier
over lijnbeplantingen langs beide oevers van de Leie. Het betreft allemaal essen met variërende
stamomtrekken (1m).
Linkeroever (noordelijke oever)
Op de linkeroever gaat het om een dubbele bomenrij van essen (14 stuks omtrek >1m, 11 stuks
omtrek0,3m) langs weerszijden van het jaagpad en kleiner struikgewas langs de perceelsgrens. Door
de beperkte ruimte tussen oever en perceelsgrens van sportterreinen is er geen ruimte voor bomen
meer, ook niet in toekomst. Tussen de oever en de grens van de sportterreinen is er nl. 4m jaagpad en
4m brug.
De meeste bomen worden gerooid op de landzijde van het jaagpad, hier komt de nieuwe fiets- en
voetgangersbrug parallel met het bestaande jaagpad te liggen. In de bomenrij op de oeverzijde worden
slechts twee bomen gerooid, dit voor de oversteek van de fiets- en voetgangersbrug.
Rechteroever (zuidelijke oever)
Op de rechteroever gaat het om een lijnbeplanting van essen (17 stuks omtrek >1m, 4 stuks
omtrek0,3m) langs weerszijden van het jaagpad en kleiner struikgewas (omtrek
Het nieuwe groenbeheersplan voor de Leie-as (Studierapport - Groenbeheerplan - Globale
actualisering

Leie-as dd. 31 maart 2017) heeft de ambitie om de lijnbeplanting te verminderen, vooral meervoudige
bomenrijen. De bomenrijen in eenzelfde boomsoort zal in de toekomst vermeden worden, bijkomend
gaat het om essen, die zeer ziektegevoelig zijn, zeker in lijnverband.
Het ontwerp voorziet in het rooien van de bomen die nu strikt noodzakelijk zijn voor de bouw van de
nieuwe brug en aanhorigheden (landing, jaagpaden, …).
Bij het aanplanten van nieuwe bomen wordt rekening gehouden met de conclusies uit het
Groenbeheerplan, waarbij niet langer gestreefd wordt naar een lijnbeplanting met éénzelfde soort, maar
naar een gevarieerder groenbeeld. Een groot deel van de bomen worden rechtstreeks gecompenseerd
in de nieuwe en meer kwalitatieve aanplanting in de zone tussen de nieuwe fiets- en voetgangersbrug
en het jaagpad/Barakkenpark. Hier worden 21 nieuwe bomen aangeplant. Deze zorgen voor meer
biodiversiteit en zijn minder vatbaar voor ziektes die vaak één soort treffen.
Er wordt tevens voorzien in de aanleg van bloemrijke graslanden die extensief beheerd worden. Enkel
de zones net naast de zitelementen, picknickbanken en betonstrips worden intensiever beheerd.
Zoals hierboven vermeld worden er in totaal 46 bomen gerooid. De compensatie bestaat uit 21 nieuwe
bomen. Het compensatievoorstel is niet voldoende. Hiervoor wordt volgende voorwaarde opgelegd:


Er dient voorzien te worden in de compensatie van minstens 1 op 1 te rooien boom (minimum
46 bomen). De compensatie van de te rooien bomen dient te gebeuren met duurzame en
streekeigen boomsoorten. De boomsoorten worden gekozen in overleg met de Groendienst.
Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via mail (groendienst@menen.be) of telefonisch
via 056 529 381.

De groenaanleg moet uitgevoerd worden in het eerste plantseizoen na voltooien van de werken.
Aangezien handelingen voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug plaatsvinden naast enkele
gebieden met hoge natuurwaarde (VEN-gebied ten noorden van de projectzone) en deels in bosgebied
(op rechteroever) is aan het voorliggende dossier ook een verscherpte natuurtoets toegevoegd, waarin
wordt nagegaan in welke mate de werkzaamheden strijdig kunnen zijn met de geldende
natuurwetgeving. De natuurtoets werd als bijlage toegevoegd aan deze
omgevingsvergunningsaanvraag.
Uit voorliggende studie (natuurtoets) wordt geconcludeerd dat er naar aanleiding van de aanleg of
exploitatie van voorliggend project geen onvermijdbare en onherstelbare schade optreedt aan de
gebieden van het ‘Vlaams Ecologisch Netwerk’.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Functionele inpasbaarheid
De realisatie van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug kadert binnen het totale Seine-Schelde project:
realisatie nieuwe Centrumbrug, nieuwe oeververdediging, omgevingsaanleg, wijziging openbaar
domein ter hoogte van de Rijselstraat, verbreding, verdieping en rechttrekking Leie.
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug sluit aan op het geplande Barakkenpark ten zuiden, waarvoor de
brug ook de rol als poort, toegang en ontmoetingsplek vervult.
De aanlanding van de nieuwe brug neemt daardoor een prominente plaats in het park in. De
inrichtingsstudie van het Barakkenpark werd integraal met de inrichting van de bruglanding bestudeerd
en opgemaakt. De 2 zones functioneren als 1 geheel waar zachte recreatie en natuurontwikkeling
elkaar ontmoeten. De inrichting van het Barakkenpark maakt deel uit van een afzonderlijke
omgevingsvergunningsaanvraag, die op 18/11/2020 door het CBS werd goedgekeurd.
Mobiliteitsimpact
Op de linkeroever komt de bestaande parkeergelegenheid langs de Noordkaai te vervallen. Het gaat
om een totaal van ongeveer 90 (geschilderde) parkeerplaatsen van Noordkaai 58 tot aan de brug van
de N32, die sporadisch gebruikt werden door ‘enkele wandelaars’.
De inpassing van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, gekneld tussen het jaagpad en de
sportterreinen laat geen ruimte voor parkeren meer vrij. Daarom wordt de Noordkaai ontoegankelijk
gemaakt voor gemotoriseerd verkeer vanaf de achteringang van de sportterreinen.

De impact op de mobiliteit door het wegnemen van deze parkeerplaatsen zal minimaal blijven en zal
niet leiden tot een grotere parkeerdruk elders in het stadscentrum. Voor de sportterreinen zijn
parkeermogelijkheden aanwezig op Waalvest en aan de eigenlijke ingang. Verder is er
parkeermogelijkheid in de Oostkaai en op de publieke parking ter hoogte van de site Fournier.
Verder wordt verwezen naar het advies, uitgebracht door de dienst Mobiliteit en Openbare Werken
(stad).
De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen
De doortocht van de Leie in Menen is een belangrijk onderdeel binnen het grensoverschrijdend project
Seine-Schelde. Bovendien werd beslist om in te zetten op zachte mobiliteit met de realisatie van een
nieuwe fiets- en voetgangersverbinding (cfr. Masterplan Menen).
Het ontwerp van de fiets- en voetgangersbrug houdt rekening met de toekomstige plannen voor de Leie
en de nautische studie van een eventuele toekomstige verbreding en verdieping van de Leie. De
realisatie van de nieuwe brug legt geen hypotheek op de toekomstige aanpassingen aan de vaarweg
en houdt rekening met de huidige toestand maar ook met de lange termijn planning (na
kalibratiewerken van het pand van de Leie in Menen). Het ontwerp is op korte termijn en lange termijn
ruimtelijk kwalitatief inpasbaar.
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug sluit aan op het geplande Barakkenpark ten zuiden, waarvoor de
brug ook de rol als poort, toegang en ontmoetingsplek vervult.
De aanvraag is verenigbaar met de onmiddellijke omgeving en de plaatselijke aanleg en overstijgt de
ruimtelijke draagkracht niet.
Cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 24/06/2020 akte genomen van de archeologienota (ID
15101), te raadplegen via volgende link: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15101
De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 15101 moeten uitgevoerd worden
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde
voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Hinderaspecten
Er zijn geen hinderlijke aspecten te verwachten
Gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag bevat geen elementen waarvan kan verwacht worden dat ze enige invloed op de
gezondheid of het gebruiksgenot kunnen hebben.
Om te voorkomen dat fietsers de bocht afsnijden zal in het midden van de fietsbrug in de bochten en
5m voor en na de bocht een markering voorzien worden om de twee rijrichtingen visueel te scheiden en
aldus de veiligheid te verhogen.
Toetsing aan de decretale beoordelingselementen
4.3.5. Uitgeruste weg
Het projectgebied sluit aan ter hoogte van de Noordkaai, de Oostkaai en de Grondwetstraat (voldoende
uitgeruste gemeentewegen).
4.3.6. Maximum volume bedrijfswoningen
Niet van toepassing.
4.3.7. Toegankelijkheid openbare wegen en voor het publiek toegankelijke gebouwen
De fiets- en voetgangersbrug is volledig toegankelijk, zonder drempels en heeft een maximaal
hellingspercentage van 4%.
De jaagpaden worden maximaal in asfalt aangelegd. Enkel voor de omlegging langs het Barakkenpark
wordt gewerkt met een verharding in uitgewassen beton.

Om de toegankelijkheid ter hoogte van de ontmoetingszone op rechteroever ook voor minder mobiele
personen mogelijk te maken, worden de zones naar de taludtrap, alle zitbanken en picknickbanken
gedeeltelijke verhard.
Om mooi in het ontwerp te passen, worden deze verhardingen uitgevoerd in uitgewassen betonstrips in
verschillende breedtes met daartussen grasvoegen in verschillende breedtes.
4.3.8. Rooilijn en reservatiestrook
Het artikel 31 van het decreet omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad hierover moet beslissen.
Advies dienst mobiliteit en openbare werken en de mobiliteitsimpact - zie bijlage
Ontwerp
a. fietsbeugels
Uit het voorliggende ontwerp blijkt dat fietsbeugels worden voorzien rond de landing van de brug aan
de zuidzijde.
De stad streeft rond die fietsbeugels meer en meer naar enige uniformiteit. Daarbij wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van fietsbeugel type met bijkomende dwarsbuis in staal S235J (RAL 7016). Indien
dergelijk type ook daar kan toegepast worden, zou dit uiteraard positief worden onthaald.
B. signalisatie
De stedelijke dienst mobiliteit benadrukte bij de behandeling van het voorontwerp (april 2020) dat de
beperking in hoogte van de doorgang onder de brug voldoende op voorhand moet worden geduid en
nog eens herhaald wordt vlakbij de brug. De aanvrager komt bij de definitieve aanvraag tegemoet.
C. Paaltjes
Aan de Noordkaai worden tussen de rijbaan en het eigenlijke jaagpad paaltjes voorzien. De dienst
mobiliteit stelt voor deze locatie pas definitief vast te leggen nadat de brug geplaatst is. Zodoende kan
worden ingespeeld op mogelijke beperkingen (hoe wordt de omgeving visueel gepercipieerd?) die in
planningsfase nog niet zichtbaar zijn. Het moet namelijk vermeden worden dat fietsers al te zeer in de
remmen moeten bij het verlaten en het oprijden van de brug. Mogelijks zou het aangewezen zijn de
paaltjes verder van de brug, in de Noordkaai te plaatsen.
Mobiliteit tijdens de werf
Gevolgen voor noordzijde
Aan de noordzijde zal het tijdens de werken niet langer mogelijk zijn om zich tussen de brug van de
N32 en de Rijselstraat te verplaatsen. Een omleiding dient te worden voorzien om zachte
weggebruikers (voetgangers en fietsers) via een zo kort mogelijke route te leiden naar hun uiteindelijke
bestemming. Aan de noordzijde van de Leie loopt namelijk een populaire mountainbikeroute. Ook enig
schoolverkeer uit Wevelgem verkiest de noordzijde.
Er worden twee aangeduide routes voorgesteld - zie luchtfoto bij advies in bijlage.
Rode omleiding: bedoeld voor verplaatsingen tussen het jaagpad en de Barakken/FrankrijkEr
worden twee aangeduide routes voorgesteld:
Blauwe omleiding: bedoeld voor verplaatsingen tussen het jaagpad en het centrum van Menen
(en verder)


Wegens het smalle pad (en de aanwezigheid van een trap) aan de sportterreinen zullen fietsers
wel gedeeltelijk moeten afstappen

Bijkomende aanduidingen.
Naast signalisatie om de omleiding te tonen, zijn ook bijkomende aanduidingen gewenst. Op het
bijgevoegde plannetje zijn oranje pijlen aangeduid die dienen om fietsers/voetgangers richting de
doorsteek aan het Vaubanstadion door te verwijzen. Deze bijkomende aanduidingen zijn aangewezen
om hen tijdig te duiden op een onderbroken jaagpad.

Ook dient ter hoogte van het kruispunt van het fietspad parallel aan de N32 en de Kortrijkstraat een
bord te worden geplaatst (aangeduid met oranje bol), in de rijrichting naar het jaagpad toe, waarbij
wordt aangegeven dat de toegang op het jaagpad richting Menen is onderbroken voor fietsers.
Zodoende kan men, wanneer men vanaf de Kortrijkstraat wil indraaien richting het jaagpad, alsnog
kiezen om de Kortrijkstraat verder te volgen.
Gevolgen voor zuidzijde
Aan de zuidzijde van de Leie loopt de functionele fietsroute. Er dient een constante doorgang voor
fietsers gegarandeerd te blijven langs deze zijde. Dit zou normaal gezien geen probleem mogen zijn,
daar eerst het pad ten zuiden van de landing kan worden aangelegd. Zodoende kan het huidige
jaagpad bij de aanleg van de zuidelijke landing worden afgesloten en kunnen fietsers en voetgangers
gebruik maken van het nieuwe jaagpad. Het is dan ook cruciaal dat dit als eerste zal worden
uitgevoerd.
Wegverkeer en schoolspits
De bouwheer wordt gevraagd initiatief te nemen om werfverkeer tijdens de schoolspits en in de
omgeving van de scholen tot het absolute minimum te beperken.
Decreet gemeentewegen
zie advies dienst mobiliteit en openbare werken in bijlage.
Gezien de aanleg van deze fiets- en voetgangersbrug een nieuwe openbare wegenis wordt, dient deze
aanvraag de bepalingen vastgelegd in het decreet houdende de gemeentewegen te volgen.
De rooilijn van de brug zal door de gemeenteraad van de stad Menen vastgesteld dienen te worden en
getoetst worden aan de, in het decreet houdende de gemeentewegen, vastgelegde voorwaarden. In
het bijzonder artikel 3, 4 en 10:
Art. 10. Bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen wordt
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend
geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6.
Naast de bepalingen in artikel 3 en 4 kan bijkomend verwezen worden naar de beleidsnota ‘Samen
Menen maken 2019-2024’. Hierin wordt onder meer het volgende opgenomen:
In de beleidsnota worden de volgende passages aangehaald:
-

P 7: Team 8930 wil deze projecten, samen met andere actoren, in de komende jaren vorm geven:


De Leiewerken benadrukken het groene en recreatieve karakter van de blauwe stroom en
verbinden de commerciële as, de stadsdelen en onze woonwijken met elkaar.

P 9: We willen zoveel mogelijk mensen aan het fietsen krijgen. Daarom versterken we de
fietsinfrastructuur met prioriteit voor logische assen door onze stad zodat fietsers zich veiliger voelen in
het verkeer.
De aanleg van deze fietsverbinding kadert binnen de beleidsdoelstellingen die door het bestuur van de
stad Menen zijn vooropgesteld.
Art. 3. Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige
behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd
beleid, dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief
als op functioneel vlak.
Art. 4. Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening
gehouden met de volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die
afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht
genomen;1847 (2018-2019) – Nr. 6 3
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend
perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie
van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te
brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.
Er kan duidelijk gesteld worden dat aan de vooropgestelde doelstelling in artikel 3 wordt voldaan,
namelijk het beschermen van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op
functioneel vlak. Maar ook wordt onmiddellijk voldaan aan de uitbouw van een veilig wegennet op
(boven)lokaal niveau, dit met de ontvlechting van verschillende verkeersstromen als belangrijkste
insteek. De route fietssnelweg F371 langs de Leie werd door de deputatie reeds aangepast waarbij de
oversteek over de Leie niet meer langs de Leiebrug gebeurt, maar wel over de nieuw aan te leggen
fiets- en voetgangersbrug.
De principes beschreven in artikel 4 worden hieronder verder besproken en uitgewerkt:
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug zal dienen om de fietsers en voetgangers via een veiligere
weg over de Leie te leiden maar ook om de fietsers en voetgangers die vanuit het centrum via het
Jaagpad richting Lauwe wensen te wandelen of fietsen te kunnen bedienen.
Enerzijds zullen functionele fietsers die pendelen over het jaagpad via een veiligere verbinding,
afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer kunnen gebruiken waardoor hun veiligheid gewaarborgd
wordt. Hierdoor zal deze verbinding te verkiezen zijn boven het alternatief via de Rijselstraat en de
nieuwe Leiebrug.
Anderzijds zal de nieuwe fiets- en voetgangersbrug een uitnodiging zijn voor de bewoners van de wijk
Barakken om vlotter het centrum te bereiken via andere alternatieven dan de wagen.
Algemeen kan gesteld worden dat deze nieuw aan te leggen verbinding zowel voor de recreatieve als
functionele gebruiker als voor de bewoner van Menen een opwaardering zal betekenen van het comfort
van de verplaatsing gezien de ontvlechting van de verschillende vervoersmodi.
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel:
Dit principe is niet van toepassing op de voorliggende aanvraag.
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen:
De algemene verkeersveiligheid werd bij de opstart van dit dossier als startpunt genomen. Hierdoor
werd ook de beslissing tot het aanleggen van deze verbinding op gestoeld. De ontvlechting van de
verschillende verkeersstromen langs de drukkere Rijselstraat zorgt voor een hogere verkeersveiligheid
van de gebruikers, in het bijzonder deze van de voetgangers en fietsers. Hierbij aansluitend werd de
dimensionering van deze nieuwe verbinding voorzien volgens het comfortabel maatgevend gebruik
Ook stelt dit specifieke principe dat de veiligheid van de ontsluiting van aangrenzende percelen in acht
wordt genomen. Gezien de aanleg van deze brug zorgt voor een verbinding tussen het jaagpad aan de
noordzijde en dit aan de zuidzijde van de Leie zonder dat er aanliggende percelen ontsluiting kunnen
nemen op deze weg, is dit subprincipe niet van toepassing op de aanvraag.
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend
perspectief
Dit principe is niet van toepassing op voorliggende aanvraag.

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie
van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te
brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.
De actuele gemeentewegen wordt geen andere functie gegeven door de aanleg van deze verbinding.
De brug zal enkel voor de fietsers en de voetgangers die zich langs de fietssnelweg bewegen een
bijkomende verbinding bezorgen.
Gezien de tendensen waarbij het fietsen voorrang krijgt op het gemotoriseerd vervoer en de opmars
van het e-biken voor zowel functioneel als recreatief fietsen, is de aanleg van deze verbinding op
middellange en zelfs lange termijn te verkiezen boven een verbinding die enkel via de Rijselstraat zou
lopen.
De bestaande gemeentewegen waarop aangetakt wordt, zijn voldoende uitgerust om het bijkomend
fietsverkeer die te verwachten valt met de aanleg van deze verbinding te gaan verwerken.
Rooilijnplan
Het plan 16EGGE1707-VO-TEK-NEY-05009-c-rooilijnplan werd toegevoegd aan deze aanvraag. Dit
plan omvat de actuele en nieuwe rooilijn, de eigenaars van de percelen en de kadasternummers. zie
bijlage.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De Raad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek, waarbij geen
bezwaarschriften werden ingediend, zoals gevoerd in het kader van de bij het College van
Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning O_ 2020118445 gemeentelijk dossier O2020/341 - tot het bouwen van de fiets- en voetgangersbrug.
Artikel 2: De Raad beslist tot goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van de bij het College
van Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning O_ 2020118445 gemeentelijk dossier O2020/341 - tot het bouwen van de fiets- en voetgangersbrug.
Artikel 3: De Raad beslist tot vaststelling van het rooilijnplan zoals ingediend door bouwheer in het
kader van de bij het College van Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot
omgevingsvergunning O_ 2020118445 - gemeentelijk dossier O2020/341 - tot het bouwen van de fietsen voetgangersbrug.
Artikel 4: De raad beslist tot akkoord voor het wijzigen van het statuut van de weg op linker oever vanaf
einde bebouwing Noordkaai tot aan de N32 naar enkel jaagpad, in het kader van de bij het College van
Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning O_ 2020118445 gemeentelijk dossier O2020/341 - tot het bouwen van de fiets- en voetgangersbrug.
Artikel 5: De Raad beslist tot het opleggen van volgende voorwaarden en lasten m.b.t. de wegenis in
het kader van de bij het College van Burgemeester en Schepenen voorliggende de aanvraag tot
omgevingsvergunning O_ 2020118445 - gemeentelijk dossier O2020/341 - tot het bouwen van de fietsen voetgangersbrug :
waarbij volgende voorwaarden en lasten worden opgelegd m.b.t. de wegenis :
Adviezen
Kennis te nemen van het advies van de dienst Mobiliteit en Openbare Werken (stad)
Inname ondergrond linkeroever (noordelijke oever)
Inname van ondergrond voor het toekomstig tracé Aquafin en Fluvius, mogelijk toekomstig tracé door
de werken van de fiets- en voetgangersbrug (funderingen) dient volledig geregeld door en te gebeuren
op kosten van de Vlaamse Waterweg nv.

Indien omwille van de bouw van de fiets- en voetgangersbrug zou blijken dat bestaande nutsleidingen
moeten verplaatst worden, dient door de Vlaamse Waterweg nv het nodige bevel hiertoe gegeven
worden. De kosten voor de verplaatsing van de nutsleidingen vallen ten laste van De Vlaamse
Waterweg. Deze kosten kunnen in geen geval worden doorgerekend aan de Stad, noch aan de
eigenaar van de grond, AGB Menen.
Samenwerkingsovereenkomst Stad – AGB – De Vlaamse Waterweg nv
Het eigendomsstatuut en afspraken omtrent onderhoud, kosten en beheer voor de brug, het brugdek,
de landhoofden, de verlichtingsarmaturen worden in de toekomstige samenwerkingsovereenkomst Stad
– AGB – De Vlaamse Waterweg nv opgenomen.
Compensatie te rooien bomen
Er dient voorzien te worden in de compensatie van minstens 1 op 1 te rooien boom (minimum 46
bomen). De compensatie van de te rooien bomen dient te gebeuren met duurzame en streekeigen
boomsoorten. De boomsoorten worden gekozen in overleg met de Groendienst. Afspraken hiervoor
kunnen gemaakt worden via mail (groendienst@menen.be) of telefonisch via 056 529 381.
De groenaanleg moet uitgevoerd worden in het eerste plantseizoen na voltooien van de werken.
Openbare verlichting
De openbare verlichting zowel op linker- als rechteroever dient afgestemd te worden met Fluvius.
De openbare verlichting te voorzien langs het nieuw aan te leggen jaagpad (inkomzone Brakkenpark)
dient afgestemd te worden met ANB en Fluvius.
31. GR/2020/257 | Verdeling Vlaams Noodfonds Sport-Cultuur-Jeugd
Bevoegdheid orgaan
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 56
Juridische grond
De Vlaamse Regering trekt 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Het
budget wordt verdeeld via de steden en gemeenten.
Feiten, context en argumentatie
Beleidskader Vlaanderen
De Vlaamse Regering maakte middelen vrij voor de sector sport, jeugd en cultuur.
Insteek betrof het eventuele verlies aan middelen omwille van de impact van Covid19 op het
organiseren van activiteiten, afgelasten van activiteiten, eetfestijnen, inzamelacties en dergelijke.
De Vlaamse Regering is van mening toegedaan dat het lokale niveau het best geplaatst is om deze
middelen te verdelen, op basis van kennis van het lokaal weefsel en eventuele noden.
Beleidsinsteek stadsbestuur Menen
Stad Menen is blij met de ontvangen middelen en wenst deze dan ook als een goede huisvader te
besteden. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat Covid19 wel degelijk een impact had op ons lokaal
verenigingsleven. Deze middelen moeten dan ook terugvloeien naar ons lokale weefsel en onze sport-,
cultuur- en jeugdverenigingen.
TOTAAL BUDGET NOODFONDS voor stad Menen €546 222
Waarvan geïnvesteerd op korte termijn: €71 607:


20% extra van de jaarlijkse reguliere subsidie (gebaseerd op 2019) voor sport, cultuur en jeugd



20% extra van de nominatieve subsidie (gebaseerd op 2019) voor sport, cultuur en jeugd



financiële ondersteuning zomerkampen met overnachting €20 per lid die ingeschreven is voor
betreffend zomerkamp met overnachting

Resterend budget: €474 615 (het gedetailleerde voorstel is te vinden in bijlage):


€11 552 gedurende 2 jaar 10% bovenop nominatieve subsidie sport, cultuur, jeugd



€129 063 investeren (infrastructuur) – voorstellen steeds terug te koppelen aan de adviesraden



€100 000 buffer/sparen - voorstellen steeds terug te koppelen aan de adviesraden



€15 000 ikv armoedetoets/armoedeverenigingen (detail in bijlage)



€219 000 verenigingen (per adviesraad voor te stellen aan het CBS hoe en over welke termijn
te besteden):
- €73 000 cultuur
- €73 000 sport
- €73 000 jeugd

Begin november werd een eerste voorstel voorgelegd aan de sportraad, jeugdraad en het cultuurforum.
Deze adviezen werden aan de werkgroep bezorgd, waarna men een nieuw voorstel uitwerkte en dit
opnieuw aan de adviesraden bezorgde. Het huidige voorstel kreeg positief advies van de raden:


Cultuurforum: gunstig advies, tevreden met voorgestelde verdeling.



Jeugdraad: gunstig advies, met dank aan het stadsbestuur de verschillende adviezen in acht
genomen te hebben om tot een beter en werkbaar voorstel te komen (cfr. bijlage).



Sportraad: gunstig advies met meerderheid van stemmen mits deze subsidie begin van het jaar
uitbetaald wordt (cfr. bijlage).

Tussenkomsten
Raadslid Soens is vanuit zijn fractie verheugd dat er extra middelen komen naar de verenigingen toe.
Zijn belangrijkste vraag is hoe snel dat die middelen ter beschikking zullen gesteld worden? Dit is ook
een vraag van de verenigingen. Wordt dit voorzien begin volgend jaar en/of hoe snel zal dat loskomen
of hoe snel zal dat overgeschreven worden naar de verenigingen? Hij verneemt ook dat inderdaad de
adviesraden intern moeten overeenkomen over de verdeling, maar als er geen consensus is, wat
gebeurt er dan? Schepen Vanryckegem bedankt voor de vraag. Het is inderdaad zo dat die middelen
zo snel mogelijk naar de verenigingen moeten maar zoals opgemerkt in het punt is het de bedoeling dat
de adviesraad zelf gaat kijken hoe dat geld het liefst verdeeld wordt. Over het bedrag van 70.000 euro
kan zij zich inbeelden dat de sport liever meteen kijkt naar de extra subsidies in hun verdeelsleutel en
dat jeugd misschien eerder denkt aan de kampen van volgende zomer. Andere verenigingen zouden
het hebben over een relanceplan. Dus in een aantal adviesraden zal men die verdeling apart kunnen
gaan doen. Men heeft daar ook al heel vaak over nagedacht en er zijn in die adviesraden al denkpistes
geweest om dit punt hier voor te bereiden. Vandaar omdat iedere vereniging binnen de eigen
adviesraad voorstellen zou kunnen doen naar het college zodat het college dan op basis van dit advies
de beslissing kan nemen en daarna pas kan de verdeling natuurlijk goedgekeurd worden. Ze gaat
ervan uit dat er vanuit de adviesraad een overlegd voorstel komt dat goedgekeurd kan worden in het
schepencollege om daarna te kunnen uitbetalen in het voorjaar en dit op voorwaarde dat men eruit
komt in de adviesraad. Raadslid Bogaert wijst erop het luik omtrent de armoedebestrijding ook in het
Vlaams noodfonds opgenomen en namens de armoedeverenigingen kan zijn dit heel erg appreciëren,
maar ze heeft hier toch wem wat vragen rond. Voor de overige luiken worden de adviesraden
geraadpleegd en hebben zij hun advies gegeven. Ze heeft eens rondgevraagd bij de
armoedeverenigingen en niemand van die verenigingen is bevraagd geweest van mee te helpen
denken om criteria op te stellen. Het verontrust haar wat als er in de eerste alinea wordt gezegd dat het
moet gaan om een erkende professionele organisatie, werkzaam op het grondgebied Menen. Wat
bedoelt men met die professionele organisatie? Ze zou daar graag duidelijkheid over verkrijgen. Wat
dan met organisaties die uitsluitend werken met vrijwilligers die hier niet in aanmerking zouden komen.
Ze vraagt ook wat het tweede criterium inhoudt, namelijk aantonen dat men de doelgroep bereikt via
activiteiten en het doorbreken van isolement. Er moet met acties kunnen bewezen worden dat een
meerwaarde wordt geleverd in het kader van de behoeften en de noden van het armoedebeleid in
Menen. Ze wenst te vernemen wie daarover zal oordelen? Bijkomend vraagt ze uitleg over de buffer die
aangelegd wordt ten belope van 100.000 euro. Wie zal daar aanspraak op kunnen maken en gaat dit
terug naar de adviesraden? Ze wenst te vernemen in hoeverre de armoedeverenigingen ook als
volwaardige partner aanzien zullen worden? Schepen Declercq antwoordt dat uit de bevraging bij de

verschillende organisaties een aantal weken het signaal bleek dat de verenigingen in Menen ook een
luik wilden voorzien voor de mensen in armoede wat de stad uiteraard ten zeerste apprecieert. Vandaar
heeft de stad eigenlijk een aantal criteria opgesteld in functie van het goed besteden van die middelen
en het is uiteraard zo dat de stad geen verenigingen heeft of geen adviesgroep voor
armoedeverenigingen die bestaan uit vrijwilligers heeft. De stad heeft effectief wel een orgaan dat
beslist over individuele steundossiers en dat is het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het lijkt haar
logisch dat alle aanvragen rond de besteding van die middelen ook effectief passeren op het bijzonder
comité voor de sociale dienst. Ze verduidelijkt dat het voor de erkende verenigingen niet de bedoeling
moet zijn dat die verenigingen moeten bestaan met enkel professionele gerunde krachten. Een
organisatie kan bijvoorbeeld een lokale koepel hebben waar men weet dat er achter de erkenning ook
effectief wel een professioneel gerunde organisatie zit. Dit kan vergeleken worden met een
voetbalploeg die deel uitmaakt van de sportraad en die lid is van de Belgische voetbalbond. Dus dat
zijn de criteria van waaruit de stad de professionaliteit heeft beoordeeld. Ze is ervan overtuigd dat de
vele vrijwilligers die ook aan armoedebestrijding doen in deze ook wel een stuk erkenning
verdienen. Schepen Vanryckegem maakt duidelijk dat de 3 adviesraden het eigenlijk even wijs vonden
als het college om niet alles meteen al te investeren maar met het voorzien van een buffer af te
wachten wat de verdere langere termijn impact zal zijn. Natuurlijk zal er hierover teruggekoppeld
worden naar de adviesraden net zoals de stad in dit dossier de hele tijd in overleg gegaan is over de
besteding van de middelen. Raadslid Poot vindt dat er te weinig informatie zit in die bijlagen over hoe
die verdeling nu juist tot stand is gekomen. Met wat werd er juist rekening gehouden om tot die
bepaalde verdeling te komen. Voor haar is het niet duidelijk genoeg hoe hiermee verder aan de slag zal
worden gegaan om te bepalen hoe en hoeveel er bij die verenigingen terecht zal komen. Ze heeft reeds
deels een antwoord gekregen van schepen Vanryckegem maar ze is van mening dat het heel belangrijk
is dat die verdeling van die gelden ook niet te snel gebeurt en dat er echt wel een goede analyse wordt
gemaakt waarbij de regie van het lokaal beleid wat voor haar heel belangrijk is, ook rekening houdt met
wat de impact is die corona heeft teweeg gebracht. Deze impact is niet voor alle verenigingen hetzelfde
want bepaalde verenigingen zullen bijvoorbeeld nu zonder inkomsten zitten en wel nog vaste kosten
hebben zoals het huren van een lokaal. Deze verenigingen hebben het toch veel zwaarder te verduren
dan bijvoorbeeld een vereniging die uitsluitend draait rond 1 evenement dat nu ook niet is doorgegaan.
Die verenigingen die uitsluitend draaien rond 1 evenement hebben ook mee gedeeld in die extra
subsidies die op korte termijn werden uitgedeeld. Eigenlijk was die extra steun voor deze verenigingen
niet echt noodzakelijk gezien hun evenement dan ook niet is doorgegaan. Sommige verenigingen
hadden al een grote fondsenverwerving achter de rug toen corona uitbrak en andere verenigingen
zouden die georganiseerd hebben of worden nog altijd verhinderd om het te doen. Dus vandaar dat zij
denkt dat er zeker nood is om die impact correct in beeld te brengen zodat de verenigingen met de
meeste noden ook het meest gesteund kunnen worden en dat niet alleen de meest mondige
verenigingen gaan weglopen met het geld. Ze denkt dus dat er een totaalbeeld van de financiële impact
nodig is, maar dit zal ook pas duidelijk zijn wanneer de coronacrisis voorbij is. Dus nu zou het beter zijn
om tijdelijk voorlopige maatregelen te nemen om ondertussen de financiële impact die er nu al is bij
verschillende verenigingen in kaart te brengen. Misschien kan daarbij ook misschien in kaart gebracht
worden op welke andere vlakken er kan ondersteund worden. Naast het financiële kan dit op vlak van
logistieke en pedagogische ondersteuning naar de verenigingen toe. Ze had ook liever gezien dat
het het beleid aan de adviesraden had opgelegd om een diepere analyse te maken aan de hand van
een impactbevraging bij de verenigingen om daarna ook die beschikbare gelden op maat te gaan
verdelen. Schepen Ponnet antwoordt dat de middelen die een club jaarlijks krijgt gebaseerd was op
het bedrag van 2019 en dat is in verhouding tot de werking van de clubs. Het is normaal dat een club
die op een bepaald niveau speelt en 300 jeugdspelers heeft, meer subsidies verkrijgt dan een andere
club. Dit alles is gebaseerd op de subsidie die de clubs jaarlijks krijgen en daarop wordt een percentage
gegeven. Hij spreekt alleen over de sportraad waar geopteerd werd 30% volgend jaar en dan 20% in
2022 te geven zodat men aan een bedrag van 73.000 € komen en dit is dus degelijk verdeeld volgens
de noden van de club door het feit dat het percentage wordt berekend op basis van de subsidie die ze
hadden op basis van de werking die zij hadden. Schepen Vanryckegem sluit aan bij de vragen van
raadslid Poot. Het is zeker ook het standpunt van de stad dat er nu snel mag geschakeld worden en
vandaar dat de stad nu al lange tijd met de middelen bezig is en een eerste korte termijn zet gedaan
heeft. De lange termijn houdt ook in dat niet alles meteen verdeeld wordt en zoals opgemerkt werd is er
ook een buffer voorzien. In overleg met de adviesraden wordt er ook geïnvesteerd en dat is eigenlijk
ook een budget dat dan samen kan bekeken worden naar een insteek voor onze stad. Tenslotte is het

ook zo dat de adviesraden in al deze stappen geconsulteerd en bevraagd werden en alles is met hen
doorgesproken geweest. De stad wil de verenigingen ook niet gaan overbelasten met een grote
administratieve impact door het opstellen van een dossier, wat in deze coronatijd voor een aantal
besturen nu ook helemaal niet evident zou zijn. De verenigingen zitten niet te wachten op een dossier
dat zij helemaal in kaart moeten brengen en zoals u zelf ook al zal weten zijn al deze gevoeligheden en
al die verschillende criteria waarmee al die verenigingen werken ook heel moeilijk vast te grijpen. Ons
enig draagvlak hierin is heel sluitend en dat is het bestaand subsidiereglement waar ook hier in de
gemeenteraad consensus over bestaat. Ze kan zich ook inbeelden dat de adviesraden dit steunen en
dit werd ook nog aangepast na hun inbreng. Zij gaat er ook van uit dat dit een prima voorstel is en dat
iedere adviesraad dit nog eens zelf kan bekijken. Zo hoort ze van de burgemeester dat de jeugd
gekeken heeft om eventueel in de zomerkampen te kunnen investeren en dat zij dat zeer belangrijk
vonden om daar al een impact op te hebben. Wat cultuur betreft denkt men erover na in het
cultuurforum om misschien naar enkele andere relance-ideeën te gaan, om zuurstof te geven aan de
verenigingen en om hierover samen te kunnen werken Dus is iedereen op zijn niveau en op zijn
platform bezig om dit vorm te geven en ze heeft vertrouwen in onze adviesraden dat zij dit doen met
kennis en met zeer veel inzicht in elk zijn noden en vragen. Raadslid Soens vraagt of de adviesraden
zelf beslissen over de verdeelsleutel of baseren ze zich op het subsidiereglement zoals Schepen
Vanryckegem nu juist gezegd heeft, want het gaat om een serieus bedrag van 73.000 euro. Wie gaat
dit vrij groot bedrag? Hoe gaat men de criteria gaan vastleggen? Hoe gaat men die verdeelsleutel
bepalen? Raadslid Bogaert reageert op basis van het antwoord van schepen Declercq. De schepen
had gesteld dat er organisaties werden geraadpleegd. Ze zou toch wel eens willen weten welke
organisaties, want eerlijk gezegd kent ze ook een aantal organisaties die al 30 jaar op het terrein actief
zijn en deze organisatie vielen uit de lucht. Ze wil ook aanhalen dat er geen officieel orgaan bestaat
voor de armoede en ze had gedacht aan iets als een vorm van welzijnsraad waar alle diensten maar
ook de armoedeorganisaties en schoolopbouwwerk heel dikwijls dergelijke zaken konden bespreken.
Deze zijn waarschijnlijk nu niet betrokken geweest en dan verwijst de schepen naar het bijzonder
comité voor de sociale dient maar daar kunnen de gemeenteraadsleden geen verslagen van
raadplegen. Ze weet ook niet hoe men gekomen is tot dit criterium maar het bijzonder comité werkt
omwille van de privacy zeer vertrouwelijk en ze wist niet dat men daar dergelijke punten en ze ging
ervan uit dat er alleen individuele dossiers behandeld werden. Raadslid Poot reageert op wat schepen
Vanryckegem gesteld heeft over die administratieve belasting waarbij gevreesd wordt dat de
adviesraden zouden belast worden met die impactbevraging . Zij is integendeel bang dat er veel te licht
zal over gegaan worden net omdat het nu zo’n zware periode is voor al die verenigingen. Zij wil echt
wel het belang onderstrepen om een gerichte verdeling te gaan doen. Het geeft wel een zekere
administratieve belasting maar er zijn eigenlijk heel goede voorbeelden in de omringende steden en
gemeenten te vinden waaruit blijkt dat het niet zo'n zware belasting hoeft te zijn maar het is heel
belangrijk dat de middelen juist worden verdeeld en dat de verenigingen die het meest nood hebben
dan ook de meeste middelen kunnen verkrijgen. De Burgemeester keert terug op de verdeling van de
middelen voor de jeugd. Het is zo dat de stad met de jeugdverenigingen samengekomen is. Van het
bedrag van die 73.000 euro is nog niet geweten hoe die zal worden verdeeld, maar is wel afgesproken
dat die ofwel collectief zullen besteed worden bijvoorbeeld aan feesten of fuiven ofwel gaat een zeker
percentage naar de verenigingen. Er werd ook gesuggereerd om rekening te houden met het
coronavirus en ook een bijdrage voor de deelname aan de zomerkampen te voorzien. Zijn ervaring met
de jeugdraad leert dat iedereen achter het plan staat zoals het nu voorligt en dat iedereen kon
begrijpen dat de stad zou investeren in infrastructuur waar iedere vereniging kan van meeprofiteren. Hij
voelt hier toch wat argwaan rond deze projecten maar het is zeker in overleg gebeurd en dit is al
meermaals gezegd geweest. Hoe de adviesraden dit zullen verdelen mag geen argwaan wekken en
mag zich niet laten leiden door insinuaties. Hij vindt dat er hierover goed werd nagedacht en dit is een
goed project waar iedereen achter staat. Schepen Declercq probeert te antwoorden op de vraag van
raadslid Bogaert in die zin dat ze denkt dat de klank waarschijnlijk daarnet niet zo goed was wat ze
uitgelegd heet. Ze is begonnen met de verenigingen te bedanken, dus de drie adviesraden die eigenlijk
de middelen mogen besteden zoals jeugd, sport en cultuur omdat de Vlaamse middelen ten goede
komen aan jeugd, sport en cultuur. Zij vonden eigenlijk dat de armoedeorganisaties ook een stuk
ondersteund moesten worden. De stad heeft dan die middelen binnenkregen en dus heeft de stad
effectief ook nog niemand kunnen bevragen want dat is een heel recent dat bericht de stad gekregen
heeft. Ze wil nog ook benadrukken dat de stad hen bedankt voor die ondersteuning. Het is effectief wel
zo dat de rol van het bijzonder comité iets breder is dan de individuele hulpverlening. Bijvoorbeeld als

men zich goed herinnert werden hier toen vorig jaar de steunprincipes goedgekeurd op de
gemeenteraad . Vooraleer goed te keuren werden die effectief al eerst volledig doorgesproken met het
bijzonder comité omdat zij ook over dergelijke zaken effectief een bijdrage kunnen leveren. Dat zijn
eigenlijk allemaal mensen, ook van de fractie van raadslid Bogaert, die daar heel nauw bij betrokken
zijn en heel consequent altijd de kaart van mensen in armoede trekken. Ze is overtuigd dat de mensen
van het bijzonder comité dit nu ook opnieuw op een goede manier zullen doen zodanig dat de middelen
effectief terecht komen bij de mensen die ze het meest nodig hebben.
Stemming
Met 25 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier,
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele,
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Oceân
Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 3
stemmen tegen (Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel), 2 onthoudingen (Philippe
Mingels, Karolien Poot)
Besluit
Artikel 1: De Gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde verdeling van de middelen van het
Vlaams Noodfonds.
32. GR/2020/248 | Definitieve vastlegging criteria kinderopvang
Bevoegdheid orgaan
Decreet lokaal bestuur
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur
Feiten, context en argumentatie
Met het decreet van 20 april 2012 rekening houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en
peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die
voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse
Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren, binnen de financiële mogelijkheden.
De Vlaamse Regering kan, om die doelstelling te realiseren, beslissen om voor kinderopvang van
baby’s en peuters bijkomende middelen vrij te maken. In de kinderopvang van baby’s en peuters gaat
het dan over een uitbreiding van het aantal plaatsen met de basissubsidie, de subsidie voor
inkomenstarief en/of de plussubsidie. Dit noemen we een uitbreidingsronde in de kinderopvang. Vaak
wordt er gesproken over uitbreiding, maar in een uitbreidingsronde gaat het niet alleen over uitbreiding,
maar vaak ook over omschakeling van bestaande plaatsen naar een ander subsidieniveau.
Wanneer dit het geval is, lanceert Kind en Gezin een oproep. Organisatoren kinderopvang kunnen
hierop intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen. Kind en Gezin vraagt bij zo’n
uitbreidingsronde ook aan elk lokaal bestuur om een gemotiveerd advies te formuleren met een score
per aanvraag binnen de gemeente. Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng
in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.
Naast de score van het lokaal bestuur, gaat Kind en Gezin enkele eigen criteria na (ontvankelijkheid,
uitsluitingscriteria, voorrangscriteria, inhoudelijke score) en zo komen zij tot een totaalscore.
Een lokaal bestuur geeft, op basis van vooraf vastgelegde criteria, een gemotiveerd negatief of positief
advies over een aanvraag van een organisator bij een uitbreidingsronde.
Een negatief advies kan gegeven worden wanneer het lokaal bestuur oordeelt dat de aanvraag niet
tegemoetkomt aan de lokale noden inzake voorschoolse kinderopvang of bij gebrek aan medewerking
van de organisator aan het lokaal loket van de gemeente. Wanneer Kind en Gezin oordeelt dat het
negatief advies relevant is, zal de aanvraag niet in aanmerking komen voor de subsidie.

Indien het lokaal bestuur een gemotiveerd positief advies formuleert, dient het aan de aanvraag een
score toe te kennen (max. zelf te bepalen). Een 0-score is mogelijk en is niet hetzelfde als een negatief
advies. Een 0-score wordt ook toegekend indien de organisator zijn aanvraag niet bekend maakte bij
het lokaal bestuur. Het is dus belangrijk steeds een advies te vragen aan het lokaal bestuur.
Op 19/10/2020 werd de nieuwe meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A)
voor kinderopvang baby’s en peuters voorgesteld. Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een
belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod.
Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren, moet het lokaal bestuur uiterlijk op 31 december 2020
de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren. Zo kan men
daar rekening mee houden op het moment dat men een aanvraag wenst in te dienen. De criteria
moeten relevant, objectief en transparant zijn.
Het voorstel van criteria werd op 26 november 2020 voorgelegd aan het LOK, zie de opmerkingen van
het LOK als bijlage, alsook de motivatie om hier al dan niet rekening mee te houden.
Gelet op het definitieve voorstel van criteria, die verplicht goedgekeurd moet worden in de
Gemeenteraad, als bijlage.
De wijzigingen werden in geel aangeduid.
Tussenkomsten
Raadslid Poot meldt dat het niet is dat ze niet akkoord kan gaan met het reglement die hier voorligt.
Eigenlijk om een goede mening te hebben daarover zou het handig zijn om te vergelijken met het vorig
reglement dat er niet bij zit. Eigenlijk is het de vraag om in de toekomst ook het vorig reglement toe te
voegen om goed te kunnen vergelijken. De Voorzitter antwoordt dat dit genoteerd wordt in het verslag.
Raadslid Bogaert zou graag weten waar de plaatsen zijn waar er heel weinig opvang is want de
schepen verwijst hier naar. Ook de occasionele opvang was voor het raadslid steeds een punt dat haar
bekommerde en dit sedert dat die organisatie die vroeger in de Aug. Debunnestraat aanwezig was,
verdwenen is. Werd er al werk gemaakt van de oprichting van occasionele opvang die ook noodzakelijk
is voor ouders die solliciteren of een cursus volgen? Zij weet niet in hoever dat ook in de planning zal
genomen worden of in het verlanglijstje. Schepen Declercq beantwoordt de vraag van raadslid Poot
dat het vorig reglement er inderdaad niet bijzit omdat Menen eigenlijk nog geen reglement had en ze
heeft dit tot haar grote verbazing moeten vaststellen. Ondanks dit gegeven waren er de laatste tien jaar
al mogelijkheden geweest voor de lokale besturen op vlak van kinderopvang en dit terwijl er eigenlijk
nog geen criteria vastgelegd werden vanuit de stad. Zij vindt het ook wel een beetje jammer dat was
eigenlijk de manier waarop er in de voorbije jaren al ingezet kon worden op de occasionele en
kortstondige kinderopvang waarnaar het raadslid Bogaert Wanneer een aanbieder stopt heeft men als
stad maar heel weinig instrumenten om te zorgen dat er nieuw aanbod komt. En dit reglement is
effectief het belangrijkste instrument. Zij is heel blij dat ze effectief die nieuwe criteria heeft kunnen
vastleggen zodanig dat de stad kan sturen waar de opvang komt. De plaatsen waar er weinig
opvangplaatsen zijn, werden nu gedefinieerd en dat zijn de Barakken, het centrum en de Tuinwijks. Dat
is eigenlijk ook gekoppeld aan het feit dat dit kwetsbare wijken zijn waar er heel wat noden zijn en waar
er geen inkomensgerelateerde opvang is.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de criteria en de procedure als bijlage
goed, om door te verwijzen naar de Gemeenteraad.
33. GR/2020/222 | MIROM - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17.12.2020
Bevoegdheid orgaan

Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend
Juridische grond
Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
Art. 30-38 statuten MIROM
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend
Feiten, context en argumentatie
Overeenkomstig de artikelen 30-38 van de statuten van Mirom worden wij uitgenodigd tot de algemene
vergadering die plaats heeft op donderdag 17 december 2020 om 18u30 in de zetel van de vereniging,
Industrielaan 30 te Menen.
Agenda:
1. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2021 (voor goedkeuring)
2. Begroting 2021(voor goedkeuring)
3. Varia
In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose aangeduid als vertegenwoordiger voor
alle algemene vergaderingen en mevrouw Mieke Syssauw als plaatsvervanger.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voorgelegde agenda van de
buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 17.12.2020
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd.
17.12.2020 goedkeuren;
Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan Mirom, Industrielaan 30, 8930 Menen.
34. GR/2020/223 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 18 november 2020
Bevoegdheid orgaan
DLB art. 32
Juridische grond
DLB art. 32
Feiten, context en argumentatie
Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de zitting van 18 november 2020 ? Art 32
van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over de
notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als
goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de
algemeen directeur.
Tussenkomsten
Raadslid Mingels maakt een opmerking rond de schrijfwijze van het Australisch dorp nav. zijn vraag
rond Kraantjeswatercharter, het is het stadje Bundanoon in plaats van Bundamoon.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 18 november 2020 wordt goedgekeurd mits rekening te
houden met de opmerking van raadslid Mingels.
35. GR/2020/224 | Mondelinge vragen gemeenteraad.
Bevoegdheid orgaan
DLB art. 31
Juridische grond
Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31
Feiten, context en argumentatie
Raadsleden raadsleden Bonte-Vanraes en Mingels hebben mondelinge vragen ingediend.
Mondelinge vraag van raadslid Bonte-Vanraes
1. Vraag ivm bedrijfssite Rekkemstraat 140 Lauwe
Via omwonenden vernam ik de bouwaaanvraag in de Rekkemstraat 140 te Lauwe ( voormalig site van
Vleeshandel Ameloot ). Het lijkt mij in eerste instantie een mooi en ambitieus project. Er is wel degelijk
nood aan dergelijke KMO Units in de regio. Ik juich uiteraard ook dergelijke projecten toe.
Bij nader inzien van de documenten doe ik graag 2 suggesties. Er ligt daar nog een groot leegstaand
bedrijfspand vlak naast met uitgang in de Waterstraat en ook nog enkele leegstaande magazijnen in de
Rekkemstraat zelf. Zou het niet beter zijn dat de stad hierin het heft in eigen handen neemt en samen
met onze Intercommunale Leiedal deze site tot een duurzame KMO zone ontwikkeld ? Ik ben ervan
overtuigd dat dit een grote meerwaarde zou zijn voor alle stakeholders.
Mijn eerste vraag is dan ook of de stad dit deze suggestie zou in overweging nemen.
Moesten jullie van mening zijn dat dit helemaal niet aan de orde is, dat jullie de private ontwikkelaar
toch zijn gang laat gaan dan moet er toch zeker rekening gehouden worden met volgend element :
Zoals het plan nu voorligt lijkt het mij te compact. Er zijn te veel units op elkaar geplakt op een te
beperkte oppervlakte. Het lijkt nu eerder op een veredelde garagestraat. Er is geen ruimte voorzien
voor het leveren of aanbrengen van materiaal of goederen. Vb Bouwmaterialen worden meestal met
opleggers afgeleverd. Er is volgens dit plan geen mogelijkheid om de site op te rijden met een
dergelijke vrachtwagen. Laden en lossen zal dan opnieuw in de Rekkemstraat zelf dienen te gebeuren
met alle gekende gevolgen van dien.
Mijn 2e vraag is dan ook of daar bij de goedkeuring van het plan zeker rekening mee kan gehouden
worden.
Schepen Syssauw antwoordt dat de vergelijking met de Bramier niet opgaat. De Bramier is 4 ha. groot
en via de stad en Leiedal ontwikkeld. Hier gaat de vraag over een paarse korrel van een goede 10.000
m² milieubelastende industrie. De ontwikkelaar mocht van de eigenaar zijn gang gaan en er overleg
gepleegd met de betrokken diensten. Suggesties werden aangereikt voor de Waterstraat en voor de
Rekkemstraat. De diensten hebben opmerkingen gemaakt over de toegankelijkheid en het ontwerp is
het resultaat van de besprekingen met de diensten. Het mag wel duidelijk zijn dat de vergunning nog
moet afgeleverd worden. Raadslid Bonte-Vanraes heeft niet de naam van de Bramier vermeld waar
Leiedal wel een kleine oppervlakte ontwikkelt. De schepen heeft wellicht niet goed gelezen of niet goed
geluisterd. Ze is even naar dergelijke units gaan kijken en ze ziet daar nog geen kleine lading toekomen
met een kleine camion. Ze vindt dat de buurt dit negatief zal bejegenen. Schepen Syssauw meldt dat
daar vroeger milieubelastende industrie voorzien was en nu komt er een lichtere invulling met een stuk
KMO-zone. De initiatieven van de andere eigenaars in de omgeving worden ook opgevolgd.

Mondelinge vraag van raadslid Mingels
2. Vraag ivm toepassing omzendbrief Somers over omgang van lokale besturen met hun eigen
personeel tijdens deze COVID-19-crisis.
Onze fractie had zich, dit voorjaar al, voorgenomen om geen mondelinge vragen inzake COVID-19 te
stellen. We gaan er immers van uit dat dit virus het eender welke lokale bestuursploeg al moeilijk
genoeg maakt. De meeste van de opgelegde maatregelen zijn trouwens van bovenaf opgelegd en dus
zou het, ons inziens, niet meteen getuigen van een constructief oppositievoeren indien we die lokale
vertalingen ervan voortdurend ter zitting in vraag zouden stellen. Dat betekent niet dat we als fractie de
zaken niet opvolgen. Het tegendeel is waar.
Vandaag hebben we wel een mondelinge vraag met betrekking tot maatregelen inzake COVID-19. We
willen het hebben over de lokale manier waarop de omzendbrief Somers hier wordt gevolgd of
toegepast. De omzendbrief van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur geeft aan op welke
manier een lokaal bestuur in deze periode met zijn personeel dient om te gaan. De omzendbrief gaat
feitelijk ook dieper in op de rechten en plichten van het personeel. Onze vraag is eenvoudig en we
verwachten eigenlijk ook een eenvoudig antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen.
Onze vraag luidt: kan u ons garanderen dat de richtlijnen van de omzendbrief Somers ten aanzien van
elk personeelslid – statutair of contractueel - correct zijn gevolgd?
Schepen Declercq antwoordt dat het zo is dat ze vanuit de personeelsdienst alle elementen en
aanbevelingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur hebben gevolgd gedurende de hele
coronaperiode. Want zoals het raadslid zelf aangaf was het geen eenvoudige periode en op bepaalde
momenten waren de richtlijnen wekelijks aan het veranderen en moesten ze eigenlijk permanent gaan
bijsturen. Ze heeft een heel korte oplijsting gemaakt hoe dat men eigenlijk aan de slag gegaan is in
functie van de veiligheid van onze medewerkers maar ook het continueren van onze dienstverlening. In
eerste instantie was de piste altijd thuiswerk voor zoveel mogelijk mensen en voor wie de job het
effectief toelaat. Er zijn daar ook extra richtlijnen gekomen en er is daar ook een
extra personeelscommunicatie rond gebeurd. Zodanig dat iedereen effectief zo snel en zo goed
mogelijk kon thuiswerken. De stad had op dat moment zo'n 80-tal dossiers die toevallig net binnen
waren en waarbij de uitrol in een week tijd moest gedaan worden en dat is geen evidente oefening
geweest. Daarnaast werd met de mensen die niet thuis konden werken creatief aan de slag gegaan om
hen zinvolle taken te geven. Want op een bepaald moment hadden ze heel wat extra taken met
tegelijkertijd heel wat dingen die ze niet meer konden doen omdat bijvoorbeeld een aantal diensten
zoals de dienst evenementen niet meer konden werken. Of zoals de technische diensten waar in de
eerste golf nog niet voldoende veiligheidsmateriaal voorhanden was om op een veilig manier te kunnen
werken. Dus is men dan gaan kijken hoe bijvoorbeeld met enkele mensen het triagecentrum is
opgesteld. De verdeling van de mondmaskers voor thuisverpleging, zorgcentra, de inzet in de WZC’s
met ondersteunende taken zoals bijvoorbeeld de afwas, de tuin en dergelijk meer, de noodopvang voor
OCMW’s. De personeelsleden zijn eigenlijk altijd permanent aan de slag geweest om zoveel mogelijk
mensen aan de slag te houden. Voor de medewerkers werd zo snel als mogelijk ingezet op
mondmaskers, handgel, plexischermen en social distancing. En werken op afspraak werd ingevoerd
zodanig dat er geen overvolle wachtzaal was in de sociale dienst. En bij quarantaine kwam er een
stukje later bij en werd er een cascadesysteem gebruikt zoals voorzien bij de openbare besturen
waarbij thuiswerk, de opname van verlof en overuren en uiteindelijk tijdelijke werkloosheid voorkomt
indien dat niet anders kon. Die tijdelijke werkloosheid in de eerste fase was vooral omwille van het niet
kunnen garanderen van de veiligheidsmaatregelen voor bepaalde functies. Maar dit werd altijd zo veel
mogelijk beperkt om dit uiteindelijk voor de mensen een daling van de inkomsten met 30% betekende
en uiteraard wanneer ze een aanslagbiljet zullen krijgen zullen ze nog een extra kost moeten doen
omdat ze dit jaar minder afgehouden zijn. En in die zin heeft de stad geprobeerd om zo creatief en
constructief mogelijk te werken voor de medewerkers en altijd met de richtlijnen van het
agentschap Binnenlands Bestuur en VVSG voor ogen. Raadslid Mingels geeft aan dat hij deze zaak
heeft proberen te volgen. Zijn bezorgdheid gaat uit vooral uit naar mensen die niet thuis konden werken
en naar mensen die door omstandigheden in quarantaine zijn moeten gaan. Hij heeft weet van
incidenten tussen werknemers en diensthoofden die te maken hebben met eigenlijk de verplichte
opname van verlof terwijl de omzendbrief Somers het heeft over het feit dat verlof niet kan verplicht

worden om opgenomen te worden. Hij zou toch wel heel graag hebben dat de situatie uitgeklaard
wordt. Hij brengt het niet zo maar aan en hij heeft hier en daar daarover gesprekken gevoerd met
mensen en ook met mensen uit de vakbondswereld. Dus mensen die hier als vakbondsafgevaardigde
actief zijn geven ook echt aan dat er toch minstens incidenten zijn geweest en dat die niet opgeklaard
zijn. Zijn bezorgdheid gaat vooral uit naar mensen die niet thuis konden werken, die door
quarantainemaatregelen eigenlijk op een bepaald moment thuis werden gesteld en verplicht werden om
verlof op te nemen. Hij heeft het niet over overuren maar wel over mensen die vakantiedagen kwijt
geraken. En als hij de omzendbrief Somers daarover leest, dan is het heel duidelijk dat er op geen
enkele manier de verplichting kan worden opgelegd om vakantiedagen op te nemen. Hij zou willen dat
men met veel respect zou omgaan met medewerkers en hij heeft dit schepen Declercq in een vorige
tussenkomst horen zeggen. Hij vindt dat de schepen hier de oefening wel eens mag maken. Misschien
een keer samen zitten met de mensen met de vakbond daaromtrent. Want er zijn hier wel degelijk
zaken recht te zetten en hij zegt niet dat het altijd gebeurd is met medeweten van de schepenen. Hij
kan dat niet zeggen omdat hij dat ook niet weet, maar hij weet wel dat er fouten zijn gemaakt en dat die
best recht worden gezet. Dus bij deze een warme oproep om een keer samen te zitten met de mensen
van de vakbond om die situatie uit te klaren. Het is niet zijn bedoeling om hier in deze vergadering
namen te noemen. Hij vertrouwt erop dat dat zij dit heel vakkundig kunnen aanpakken en dat zij recht
geven aan de mensen die er recht op hebben. Dat is eigenlijk alles wat hij wou zeggen met deze
tussenkomst. Schepen Declercq wil nog kort antwoorden. Zij kan zich voorstellen dat er effectief hier
of daar bij individuele personeelsleden zaken gebeurd zijn waar dat ze moeite mee hebben. Het is
belangrijk dat ze die situaties uitklaren. Maar ze kan wel in zijn algemeenheid aangeven dat er al twee
keer overleg geweest is met de vakbonden en dat dit daar effectief niet aan bod gekomen is. Maar dat
maakt haar sterk dat het hopelijk over een aantal geïsoleerde situaties moet gaan. Maar raadslid
Mingels heeft gelijk dit moet uitgezocht worden.

Besluit
Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad:
Mondelinge vraag van raadslid Bonte-Vanraes
1. Vraag ivm bedrijfssite Rekkemstraat 140 Lauwe
Mondelinge vraag van raadslid Mingels
2. Vraag ivm toepassing omzendbrief Somers over omgang van lokale besturen met hun eigen
personeel tijdens deze COVID-19-crisis.
36. GR/2020/263 | Besluit tot mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. Bekrachtiging. (punt bij
hoogdringendheid).
Bevoegdheid orgaan
KB Noodplanning van 22.05.2019.
De Burgemeester is bevoegd voor de openbare veiligheid van de Stad.
Juridische grond
- KB Noodplanning van 22.05.2019.
- Akte tot oprichting van W13 van 24 april 2015;
- Statuten 24 april 2015: oprichting van de OCMW-vereniging W13, zoals laatst gewijzigd op 1 januari
2019;

- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken.
- DLB art. 23 punt bij hoogdringendheid
Feiten, context en argumentatie
Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing mobiliseert de Vlaamse Regering de lokale
besturen om complemtair in te zetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching
en contactonderzoek. De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of
aanvullend op de centrale contactopsporing en de reeds bestaande initiatieven op het niveau van de
eerstelijnszone. De initiatieven worden steeds genomen in overleg en samenwerking met het
Agentschap Zorg en Gezondheid, het Consortium Contactopsporing, de lokale eerstelijnszorgraden
(ELZ) en opgerichte COVID-19-teams.
De lokale besturen kunnen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november
2020 voornoemd kiezen tussen de volgende opties:


Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching



Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend
lokaal contactonderzoek.

De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementair opdrachten als volgt :


de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een
forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten
vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021);



de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend lokaal
contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele
subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief
de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten zoals voorzien in artikel
5.



Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.

Via W13 zet de gemeente reeds sedert augustus 2020 in op de engagementen zoals deze bedoeld zijn
in optie 1.
Samen met de andere lokale besturen die zich verenigd hebben in W13, wil de gemeente ook inzetten
op lokaal contactonderzoek en aldus overschakelen naar optie 2.
Het optreden van W13 gebeurt binnen al deze engagementen met inachtneming van de bescherming
van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het
kader van COVID-19 en het uitvoeringsbesluit van 12 juni 2020, voorzien dat de taken zoals opgelegd
in artikel 44 van het preventiedecreet, meer bepaald het tegengaan van de verspreiding van infecties,
uitgevoerd zal worden door een samenwerkingsverband dat een contactcentrum opricht dat belast
wordt met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen met een bevestigde of vermoedelijke
diagnose van COVID-19, of van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met
een persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19. Met
voornoemde doelstelling kan W13 dan ook in naam en voor rekening van de gemeente als verwerker
voor het Agentschap Zorg en Gezondheid optreden en kunnen ze rechtstreeks toegang hebben tot de
databank Sciensano – gegevensdatabank.
W13 zorgt samen met de gemeenten die zich hierin hebben verenigd, voor de nodige capaciteit en
middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen. Voor de inzet van medewerkers in functie van
het lokale contactonderzoek wordt voorzien in de nodige technische opleiding en aansturing (door
Smals vzw en het consortium Opsporing).

De afspraken i.v.m. de aard en de uitvoering van de complementaire engagementen (incl.
contactonderzoek) worden formeel vastgelegd in de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst, af te
sluiten tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en W13.
Deze complementaire engagementen doen geen afbreuk aan de engagementen die door W13 in de
bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze
werking nog te versterken.
Door huidig besluit kunnen de complementaire engagementen in naam en voor rekening van de
gemeente worden opgenomen door W13.
De uitvoering ervan zal dus gebeuren door W13.
De bewoording van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 laat echter niet toe dat
de subsidies worden aangevraagd vanuit de regiowerking. De gemeenten moeten deze subsidies zelf
aanvragen.
Tussen de gemeenten die zich verenigd hebben in W13 wordt dan ook volgende overeenkomst
gemaakt :


De gemeenten die zich verenigd hebben in W13 gaan ermee akkoord dat omwille van de
bepalingen in het besluit, de forfaitaire alsook variabele subsidie van de gemeente wordt
opgevraagd door de stad Kortrijk en vervolgens wordt doorgestort aan W13.

In dit kader W13 of er personeelsleden gedetacheerd kunnen worden voor de verder uitwerking van
optie 2.






Wie?
o

Er is nood aan 5 mensen (in totaal dus niet enkel en alleen vanuit Menen) die minstens
0.8 VTE beschikbaar zijn om mee te draaien in het team contactopsporing (bellen,
noden in kaart brengen, samen werken,…)

o

Profiel: mensen die communicatievaardig zijn en in staat zijn door te vragen aan de
telefoon met het oog op welzijnsproblemen (mag ook C niveau zijn! ).

Wanneer / werkregime
o

Van 4 januari tot eind maart als vaste periode (3 volle maanden)

o

We zullen werken tijdens de kantooruren (in tegenstelling wat we eerder hebben
gecommuniceerd). Geen avond / geen weekendwerk.

o

We werken op een centrale locatie in Kortrijk en kijken of thuiswerk op termijn haalbaar
is.

Opleiding
o



Er worden 4 halve dagen opleiding voorzien in de week van 4 januari (deze zijn
verplicht en helaas niet uit te stellen)

Loonkost / materiaal
o

De loonkost wordt vergoed en teruggestort.

o

Er worden laptops en gsm’s met abo voorzien

Daarnaast blijven de aangeduide medewerkers van de dienst thuis-en ouderenzorg instaan voor
ondersteuning van inwoners als er daar vraag naar is. (door verwijzing via W13 contactopspoorders)
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Artikel 2: De Gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen van 09 december 2020 om samen met de andere gemeenten die zich verenigd hebben in
W13, zich in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020,
complementair in te zetten in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching
én aanvullend lokaal contactonderzoek. (optie 2)
Artikel 3: De Gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen van 09 december 2020 om hiertoe mandaat te geven aan W13 om in haar naam en voor
haar rekening de samenwerkingsovereenkomst en alle bijlagen te ondertekenen en de nodige accounts
aan te vragen om deze complementaire engagementen op te nemen.
Artikel 4: De Stad Kortrijk wordt gemandateerd om zowel de variabele als de forfaitaire subsidie in
naam van de gemeente aan te vragen bij het agentschap Binnenlands Bestuur, en door te storten aan
het samenwerkingsverband W13.
37. GR/2020/260 | Aanvullend dagordepunt gemeenteraad 16 december 2020. (art. 21 decreet Lokaal
Bestuur). Aanpassing reglement met de toekenningsvoorwaarden tot het verlenen van het
ereburgerschap van de stad Menen.
Bevoegdheid orgaan
art. 2 DLB en art. 40 DLB
Juridische grond
art. 21 DLB
Overeenkomstig Artikel 3, § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Feiten, context en argumentatie
Dit dagordepunt werd op de dagorde van de gemeenteraad dd. 16 december 2020 geplaatst bij
schriftelijke aanvraag van gemeenteraadslid Bogaert dd. 9 december 2020, namens de
gemeenteraadsfractie CD&V en namens raadslid Mingels, de gemeenteraadsfractie Groen.
Het woord wordt verleend aan de aanvrager.
Overeenkomstig Artikel 3, § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (Art 21 van het
Decreet Lokaal Bestuur) zijn we zo vrij,namens de gemeenteraadsfracties Groen en CD&V, een
dagordepunt aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 16 december 2020 toe te voegen.
Het betreft het dagordepunt
“Aanpassing reglement met de toekenningsvoorwaarden tot het verlenen van het
ereburgerschap van de stad Menen”
Motivering :
In zitting van 19 november 2020 stelden de fracties CD&V en Groen, respectievelijk bij monde van
raadsleden Berenice Bogaert en Philippe Mingels, een mondelingen vraag i.v.m. de beslissing van het
CBS om het ereburgerschap van de stad Menen feitelijk niet aan Serge Berten toe te kennen.
Als argument werd naar voor geschoven dat het huidig reglement enkel toelaat om levende personen
op die manier te eren.
Deze feitelijke beperking in het reglement om het ereburgerschap van de stad toe te kennen is, ons
inziens, een discriminatie.
We stellen vast dat ook andere gemeenten de toekenning van het ereburgerschap niet op die manier
beperken.

Daarom dienen wij samen het voorstel in om toe te laten het ereburgerschap ook postuum toe te
kennen.
Voorstel tot aanpassing :
Artikel 2 , § 3 : De titel van “Ereburger van de stad Menen” wordt steeds (schrappen) kan (toevoegen)
persoonlijk of postuum worden (toevoegen) toegekend.
Notulering
DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD MENEN vergadert volgens de wet en in openbare zitting.
Gelet op het feit dat er voor de Stad Menen sinds 27 februari 2003 een reglementering bestaat inzake
de toekenning van de titel van Ereburger van de Stad;
Gelet op het uitzonderlijk karakter voor het toekennen van de titel van ereburger van de Stad Menen;
Overwegende dat het op basis van de bestaande reglementering onmogelijk is om burgers en
voormalige burgers postuum het ereburgerschap van de stad toe te kennen;
Overwegende dat dit gegeven overleden personen met een bijzondere verdienste feitelijk uitsluit;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing aan het bestaande reglement met de
toekenningsvoorwaarden tot het verlenen van het ereburgerschap van de stad Menen goed te keuren.
Tussenkomsten
Schepen Ponnet bedankt voor de inzending. Hij had dat wat zien aankomen. Maar het schepencollege
heeft geen opmerkingen omtrent dit voorstel. Raadslid Bogaert meldt dat het antwoord van de
schepen niet duidelijk was wegens de zeer slechte klank en zij zou het graag duidelijk horen.
Voorzitter Vlaeminck herhaalt namelijk dat het schepencollege geen opmerkingen heeft omtrent dit
voorstel waardoor hij dus daaruit kan besluiten dat het voorstel zal worden aangenomen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De titel " Ereburger van de Stad Menen" wordt verleend door de Gemeenteraad.
Artikel 2: De voorwaarden tot het toekennen van de titel van ereburger worden als volgt bepaald :
§1: Het ereburgerschap van de Stad Menen kan toegekend worden aan een natuurlijk persoon, die als
(gewezen) burger van de Stad Menen door een bijzondere verdienste aan de Stad Menen een
Vlaamse, nationale of internationale uitstraling heeft gegeven én die ook als persoon een grote faam en
aanzien heeft verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling.
§2: De bevoegdheid tot het voordragen aan de Gemeenteraad van kandidaten voor het ereburgerschap
van de Stad Menen, behoort tot het College van Burgemeester en Schepenen.
§3: De titel van "Ereburger van de Stad Menen" kan persoonlijk of postuum worden toegekend.
$4: De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de Stad Menen en haar
bevolking blijkt ten aanzien van de verdiensten van de Ereburger.
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Bevoegdheid orgaan
Decreet Lokaal Bestuur - artikel 40-41
Juridische grond


Het decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur



Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC)



Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)



De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus

Feiten, context en argumentatie
Het komt de Gemeenteraad toe om het deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 goed te
keuren dat de OCMW-raad heeft vastgesteld. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn
geheel definitief vastgesteld.
Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025- gedeelte OCMW:
2020
Exploitatiesaldo

-3.901.945

2021

2022

-4.871.951 -4.703.010
-4.804.917

1.411.523

2023

2024

2025

-4.997.240 -5.160.197 -5.263.022

Investeringssaldo

1.437.831

1.252.748

1.364.298

3.349.998

Saldo exploitatie
en investeringen

-2.464.114

-9.676.868 -3.291.488

-3.744.492 -3.795.900 -1.913.025

Financieringssaldo

-2.955.140

-2.949.031 -3.006.604

-3.033.733 -3.079.048 -3.128.550

Budgettair
resultaat van het
boekjaar

-5.419.254

-12.625.899 -6.298.092

-6.778.225 -6.874.948 -5.041.575

Gecumuleerd
budgettair
resultaat

6.478.889

-6.147.010 -12.445.102

-19.223.328 -26.098.276 -31.139.850

Beschikbaar
budgettair
resultaat

6.168.907

-6.478.309 -12.794.677

-19.572.902 -26.447.850 -31.489.425

Autofinancieringsmarge

-5.857.499

-6.821.396 -6.710.029

-7.031.387 -7.239.660 -7.391.986

Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

-6.585.302

-7.318.095 -6.913.232

-6.966.933 -6.887.192 -6.743.693

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:


De motivering van de wijzigingen;



De aangepaste strategische nota;



De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s, de staat van
het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden
voldoen);



De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de
financiële risico’s);



Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 23 november 2020.
Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 - geheel:

2020

2022

2023

3.041.309

3.707.132

3.806.554

Investeringssaldo

-7.091.307 -19.034.775

-10.224.401

Saldo exploitatie en
investeringen

-1.196.077 -15.993.466

-6.517.269

Exploitatiesaldo

Financieringssaldo

2021

5.895.230

-11.629.926

2024

2025

3.886.806

4.173.921

-3.568.912 -2.732.066

-101.661

237.642

1.154.739

4.072.260

-241.622 -1.157.010

-4.073.019

47.754

6.534.674

Budgettair resultaat
-12.826.003 -15.945.712
van het boekjaar

17.405

-3.981

-2.271

-760

Gecumuleerd
budgettair resultaat

16.287.251

341.540

358.945

354.964

352.693

351.934

Beschikbaar
budgettair resultaat

15.977.269

10.240

9.371

5.390

3.119

2.359

Autofinancieringsmarge

1.509.798

-887.691

-544.559

-283.434

-30.571

188.536

Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

2.566.005

123.044

580.117

252.696

440.453

951.708

Geconsolideerd financieel evenwicht (incl. AGB):
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beschikbaar budgettair
resultaat
- Gemeente en OCMW
- AGB
Totaal beschikbaar
budgettair resultaat

15.977.269

10.240

9.371

5.390

3.119

2.359

229.356

332.014

431.569

46.461

93.467

136.827

16.206.625

342.254

440.940

51.851

96.586

139.186

1.509.798

-887.691

-544.559

-283.434

-30.571

188.536

108.679

102.658

99.555

114.891

47.007

43.359

1.618.477

-785.033

-445.004

-168.543

16.436

231.895

Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
- AGB
Totale
autofinancieringsmarge

Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
- AGB
Totale gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

2.566.005

123.044

580.117

252.696

440.453

951.708

-521.610

-848.990

-783.726

-701.460

-653.400

-546.462

2.044.395

-725.946

-203.609

-448.764

-212.947

405.246

Stemming
Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke,
Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna
Mkrtchyan, Dries Defossez), 14 stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline BonteVanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme,
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien
Poot)
Besluit
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 goed dat de
OCMW-raad heeft vastgesteld. Door deze goedkeuring wordt het meerjarenplan 2020-2025 in zijn
geheel goedgekeurd.

BESLOTEN
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