
BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 3 maart 2021 om 19:00 u.

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, 
Angelique Declercq, Schepenen

Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik 
Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

OPENBAAR

1. GR/2021/035 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.03.2021 
wegens COVID-19. Bekrachtiging door de Gemeenteraad. 
Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.03.2021 wegens COVID-19. 
Bekrachtiging door de Gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd

2. GR/2021/037 | Besluit van de burgemeester dd. 17.02.2021 houdende  tijdelijke verlenging van  
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus).Bekrachtiging. 
Samenvatting

Bij besluit van de burgemeester dd. 17.02.2021 werd beslist om de eerdere tijdelijke politieverordening 
(dd. 15.01.2021) opnieuw te verlengen tot en met 15 april 2021, gezien de nog zeer ernstige 
epidemiologische toestand in Menen. Dit betekent concreet een verlenging van de 
neusmondmaskerplicht in de volledige Rijselstraat, van de Grote Markt tot aan de Franse 
Grens.   Bijkomend , gezien Park Ter Walle is aangeduid als vaccinatiecentrum voor Menen en Wervik, 
wordt eveneens een algemene mondmaskerplicht op de site ingevoerd, vanaf 19.02.2021, dit voor de 
duur van de vaccinaties daar.

Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  van 03.03.2021 ter bekrachtiging, 
teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum.

Besluit: Goedgekeurd



3. GR/2021/032 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van pand gelegen Ieperstraat 17-19 te 
Menen. Vaststelling van de verkoopprocedure , de verkoopprijs en goedkeuring van de ontwerp-
verkoopakte. 
Samenvatting

Het schepencollege besliste principieel tot de verkoop van het gebouw gelegen Ieperstraat 17-19. 
Zij  verwijst het dossier naar de gemeenteraad voor vaststelling van de verkoopprocedure , het bepalen 
van de verkoopprijs en de goedkeuring van de ontwerp-verkoopakte.

Besluit: Goedgekeurd

4. GR/2021/025 | Verlenging gemeentelijke premie binneninrichting handelspand. 
Samenvatting

Verlenging van de gemeentelijke premie voor de binneninrichting van een handelspand.

Besluit: Goedgekeurd

5. GR/2021/030 | AGB Menen - rekening 2019 - goedkeuring en kwijting aan de bestuurders 
Samenvatting

Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad van 3 maart om de jaarrekening en de 
resultaatsbestemming van 2019 van AGB Menen, zoals hier voorgesteld, te willen goedkeuren en de 
bestuurders kwijting te verlenen.

Besluit: Goedgekeurd

6. GR/2021/031 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het AGB Menen 
Samenvatting

In  het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Menen ( vastgesteld in de GR van 16/12/2020 
)  werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen  voorzien. In de gemeenteraad van 
maart 2021 wordt de goedkeuring gevraagd voor de opname van deze leningen volgens noodzaak en 
goedgekeurde facturen door de financiële dienst. 

Besluit: Goedgekeurd

7. GR/2021/021 | Levering Verkeerssignalisatie - voorstel gunningsprocedure. 
Samenvatting

Levering Verkeerssignalisatie - voorstel gunningsprocedure. 

Besluit: Goedgekeurd

8. GR/2021/034 | RUP Hagewinde. Gemotiveerd advies van de GECORO op adviezen, bezwaren en 
opmerkingen. 
Samenvatting

RUP Hagewinde.
Gemotiveerd advies van de GECORO dd 27-01-2021 op adviezen, bezwaren en opmerkingen. 

Besluit: Goedgekeurd



9. GR/2021/026 | Kennisname resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en 
vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot verkavelen grond voor 11 
woningen O_2020143101, Koning Boudewijnstraat zn. 
Samenvatting

Kennisname resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - 
aanvraag omgevingsvergunning tot verkavelen grond voor 11 woningen O_2020143101 te Menen, 
Koning Boudewijnstraat zn, aangevraagd door Dumobil Construct, Felix D'Hoopstraat 180, 8700 Tielt

Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2021/036 | Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen overeenkomst en 
huurreglement huurinstrumenten 
Samenvatting

Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen huurovereenkomst en huurreglement 
huurinstrumenten

Besluit: Goedgekeurd

11. GR/2021/029 | Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - bevestiging voor 
periode 2022-2025. 
Samenvatting

Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - bevestiging voor periode 2022-2025.

Besluit: Goedgekeurd

12. GR/2021/023 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 3 februari 2021 
Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 3 februari 2021       
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 3 februari 2021 goed te 
keuren.

Besluit: Goedgekeurd

13. GR/2021/040 | Aanvullend dagordepunt gemeenteraad. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). Motie 
van de gemeenteraad van de stad Menen van 03 maart 2021 tegen de sluiting van de 
stationsloketten in Menen naar aanleiding van een persbericht van de NMBS op maandag 1 
februari 2021. 
Samenvatting

Bij schrijven van 25 februari 2021 werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 3 maart 
2021  ingediend door raadslid Maxy namens de CD&V Fractie               .

Besluit: Goedgekeurd

14. GR/2021/024 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Samenvatting



De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de 
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad 
besproken.
Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Mkrtchyan, Ugille, Vandendriessche, Bogaert, 
Poot, Mingels, Scherpereel, Vandamme.

Mondelinge vragen van raadslid Mkrtchyan
1. Vraag ivm aandachtspunten hulpdiensten (gele doos en huisnummers)
2. Vraag ivm tussenkomst huwelijken
Mondelinge vragen van raadslid Ugille
3. Vraag ivm overmaken van een attentie bij huwelijksjubilea
4. Vraag ivm ijsvrij maken van de fietspaden (bijkomende vragen)
Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
5. Vraag ivm betalend parkeren in het centrum.
Mondelinge vraag van raadslid Bogaert.
6. Vraag ivm zwaluwenparadijs te Rekkem.
Mondelinge vragen van raadslid Poot.
7. Vraag ivm het Mobiliteitsplan.
8. Vraag ivm de staat der fietspaden.
Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
9. Vraag ivm de branden op de site Galloo.
10. Vraag ivm de oude begraafplaats wordt groen.
Mondelinge vragen van raadslid Scherpereel.
11. Vraag ivm de stand van zaken betreffende de M tower.
12. Vraag ivm de stand van zaken site Tyber.
Mondelinge vraag van raadslid Vandamme.
13. Vraag ivm vaccinatiecentrum.

Besluit: Ter kennis genomen

Namens de gemeenteraad

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

Voorzitter Gemeenteraad

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