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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.01 uur.

De voorzitter vraagt om zeker in het begin van de vergadering dat iedereen zijn camera aanzet zodanig dat de 
secretaris kan nagaan of iedereen ook effectief aanwezig is en kan stemmen. Het is vooral ook van belang om 
bij de besloten agenda en een geheime stemming om te zien dat iedereen aanwezig is bij die stemming.  De 
voorzitter dankt om daarmee rekening te houden in deze vergadering inzake de besloten zitting zodat gezien 
kan worden dat iedereen aanwezig is. Na deze korte inleiding verwelkomt de voorzitter iedereen van harte. Het 
lijkt iets verder in het geheugen maar het is de eerste gemeenteraad na het nieuwe jaar. Hij wenst nog iedereen 
een goed jaar en hopelijk een jaar waar men vlug terug fysiek kan vergaderen. Hij vindt het jammer dat er nog 
niet fysiek vergaderd kan worden en het is altijd iets handiger en leuker. Hij verneemt dat er nog praktische 
problemen zijn in de grote zaal waar het schepencollege zit en hij pauzeert nog even. 

Na goedkeuring verslag wordt de zitting geschorst om 21.38 uur en de schorsing wordt opgeheven om 21.45 
uur, voor de behandeling van het dagordepunt : Voorstel van raadslid Mingels om "Vraag Wereldraad in 
verband met ereburgerschap Serge Berten" in openbare zitting te houden. 

Na afhandeling van de mondelinge vragen, op het einde van het openbaar gedeelte van de 
gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om 22.38 uur. De schorsing wordt opgeheven om het besloten 
gedeelte van de gemeenteraadszitting te openen om 23.07u.

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 23.26 uur.

OPENBAAR

1. GR/2021/004 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens 
studieredenen. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Art. 12 2° DLB

Juridische grond

Art. 12 2° DLB

Feiten, context en argumentatie



In Gemeenteraad dd. 18.11.2020 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid Stan Roose 
wegens studieredenen van 12.10.2020 tot 04.01.2021.

In Gemeenteraad dd. 18.11.2020 werd de heer Dries Defossez aangesteld als tijdelijk 
gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Stan Roose.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt er akte van dat de tijdelijke verhindering van raadslid Stan Roose 
een einde heeft genomen op 04.01.2021 waardoor raadslid Stan Roose zijn mandaat terug heeft 
opgenomen vanaf 04.01.2021.

Artikel 2: De Gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de aanstelling van de heer Dries 
Defossez als tijdelijk gemeenteraadslid vanaf 04.01.2021.

2. GR/2021/016 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.02.2021 
wegens COVID-19. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid burgemeester: 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.
- 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/OCMW-
raad 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

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/24_2.pdf#Page12
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/24_2.pdf#Page12
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/28_3.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/28_3.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/08/10_1.pdf#Page17


Raadslid Mingels wenst iedereen een goede avond en een gelukkig nieuwjaar vanwege zijn fractie. 
Dat er  gestart wordt met coronamaatregelen, is intussen een traditie geworden overal in Vlaanderen. 
Hij merkt toch op in dat verband dat er nog in heel veel gemeenten en steden in Vlaanderen toch fysiek 
vergaderd wordt. Hij weet dat dit misschien een beetje contradictorisch lijkt met alle maatregelen. Hij 
veronderstelt dat als elders gebeurt, dat dit ook volgens de regels verloopt. Hij sluit zich eigenlijk aan bij 
wat de voorzitter daarnet heeft aangegeven dat het veel prettiger en ook beter werken is, als er fysiek 
vergaderd kan worden. Hij dringt er  nogmaals op aan om toch te onderzoeken in welke mate dat dit in 
de toekomst zou kunnen. Hij veronderstelt dat men in de eerstvolgende maanden nog niet van corona 
af zal zijn. Namens zijn fractie dringt hij hier nogmaals op aan omdat het elders blijkbaar wel kan. Hij 
gaat Brakel niet noemen, de gemeente waar de federale premier vandaan komt en dat is een van de 
gemeenten waar wel fysiek vergaderd wordt. De Burgemeester meldt dat dit eventueel onderzocht kan 
worden. Hij wenst nogal voorzichtig om te gaan met dergelijke pandemie. Volksgezondheid gaat voor 
hem voor alles en bij de minste samenkomst zouden de besmettingen de hoogte kunnen ingaan. Maar 
dat wil daarom niet zeggen dat men niet verder waakzaam moet zijn om dat voorstel te bekijken.

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, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, 
Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 21.01.2021 betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.02.2021 en 
bekrachtigt dit.

3. GR/2021/005 | Besluit van de burgemeester dd. 13.01.2021 houdende  tijdelijke 
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende lokale maatregel (verlenging van 
mondmaskerplicht in de Rijselstraat)  ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus). Bekrachtiging. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

 Artikel 40-41 Decreet Lokaal bestuur houdende algemene bevoegdheid van de gemeenteraad 
tot 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 133,  135, §2, 5°  en 134§1 Nieuwe Gemeentewet

 Artikel 63-67  Decreet lokaal bestuur inzake  maatregelen van bestuurlijke politie; 

 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  recent gewijzigd bij 
M.B. van  28 november 2020, 11 december 2020 en 12 januari 2021;

 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. 24.07.2020 houdende tijdelijke politieverordening inzake 
de algemene mondmaskerplicht in de Barakken (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
02.09.2020) ;

 Besluit van de burgemeester dd. 02.12.2020 (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
16.12.2020) houdende tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, 
dat van rechtswege vervalt op  15 januari 2021, behoudens verlenging;

 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 12 januari 2021, 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. 

Ter aanvulling bij de huidige federale maatregelen alsook aanvullend bij de  provinciale 
maatregelen  van de provinciegouverneur ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus), nam de burgemeester bij hoogdringendheid besluit op 30.10.2020 tot bijkomende lokale 
maatregelen voor de stad Menen . De gemeenteraad bekrachtigde deze tijdelijke politieverordening op 
18.11.2020. Bij besluit van de burgemeester dd. 20.11.2020 werden de maatregelen verlengd tot en 
met 02 december 2020. Dit besluit  werd hernieuwd bij besluit van de burgemeester dd. 02.12.2020, en 
bekrachtigd door de gemeenteraad op 16.12.2020. Dit politiebesluit zou van rechtswege  vervallen op 
15.01.2021, behoudens verlenging. 

Na hernieuwde evaluatie  nam de burgemeester besluit op  13.01.2021, met ingang van 15.01.2021, tot 
verlenging van de mondmaskerplicht; Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad 
van  3 februari 2021 ter bekrachtiging, teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum;

Deze beslissing werd genomen na evaluatie van de cijfers, nl.

o Het Overlegcomité dd. 08.01.2021 stelde vast dat het aantal besmettingen langzaam 
daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht 
(Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog 



niveau. voor het Overlegcomité is het nog te vroeg om de eventuele impact van 
terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te 
evalueren.

o Het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID–19 in 
België is over de voorbije zeven dagen opnieuw gestegen van 1591 gevallen tot 2.020 
bevestigde positieve gevallen op 8 januari 2020; dat dit een stijging is van 27 %; 
Overwegende dat weliswaar de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder 
van de diensten van de intensieve zorg, daalt, doch nog steeds kritiek blijft; dat op 11 
januari 2021 in totaal 2.020 patiënten waren opgenomen in de Belgische ziekenhuizen; 
dat op diezelfde datum in totaal 398 patiënten waren opgenomen op de diensten van 
de intensieve zorg; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-
COVID-19-zorg nog steeds hoog blijft en dat dit een aanzienlijk effect kan hebben op 
de volksgezondheid;  dat de opvang van patiënten op het grondgebied onder druk  blijft 
staan; Overwegende dat de  recente stijging veroorzaakt wordt door de impact van 
terugkerende reizigers; eveneens is er het risico van een nieuwe zeer besmettelijke 
variant van het corona-virus;

o Overwegende dat de cijfers in Menen  licht dalende lijn zijn, met neiging tot stagnatie; 
de incidentiegraad in Menen bedraagt op 12.01.2021 101,4 ( incidentie # besmettingen 
Menen omgerekend per 100 000 inw.); dat de positiviteitsratio in Menen bedraagt 5,4 
(t.o.v. 7,2 in West-Vlaanderen en 7,4 in België); overwegende dat de maatregelen die 
genomen werden sinds de eerdere  federale maatregelen en de provinciale en lokale 
aanvullende besluiten  een duidelijke impact hebben op de cijfers;  

Gezien de epidemiologische situatie actueel en heel specifiek in de stad Menen voorzichtig voorlopig 
gunstig evolueert, doch nog steeds ernstig is en zeer precair, en gezien ook de uiterst 
besmettelijke  Britse variant in omloop is, blijft het noodzakelijk om  deze bijkomende (en strengere) 
lokale maatregel aan te houden of zelfs te verlengen , nl.

 de  algemene mondmaskerplicht voor wandelaars voor iedereen vanaf 12 jaar te verlengen tot 
de winkelas Rijselstraat, startend vanaf de Grote Markt te Menen (kruispunt 
Bruggestraat/Kortrijkstraat), tot aan de Franse grens, dit tot en met 01 maart 2021; 
(overwegend dat het dragen van een neusmondmasker op mogelijke drukke plaatsen, duidelijk 
een efficiënt middel is gebleken om de besmetting en verspreiding van het coronavirus via 
luchtpartikels tegen te gaan; dat deze maatregel dient verlengd te worden)

Deze lokale maatregelen blijven noodzakelijk om de continuïteit van het zorgsysteem in Menen te 
kunnen vrijwaren, om de scholen maximaal open te houden, en om de economie verder maximaal te 
kunnen vrijwaren. De maatregelen zijn gericht op het verder verminderen van de risico’s van de 
verspreiding van het coronavirus, en zijn proportioneel en evenredig volgens de ernst van de lokale 
realiteit;

Overwegende dat  inmiddels ook algemeen op federaal niveau tot een verlenging is beslist van de 
reeds bestaande maatregelen en geen versoepelingen werden aangekondigd na 17.01.2021 (tenzij 
uiterst beperkt), met verlenging van de bestaande maatregelen die strikt gehandhaafd blijven tot en met 
01 maart 2021, gelet op het mogelijke begin van een derde golf, het actueel algemeen stijgend cijfer 
besmettingen,  en de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus ook in 
België;

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;

Gelet op het overleg met de gouverneur en het advies  van de diensten van de gouverneur n.a.v. deze 
politieverordening van de burgemeester tot verlenging van de mondmaskerplicht; 

Gelet eveneens op het  advies van de regionale gezondheidsinspecteur, waarbij de verlenging van 
neusmondmaskerplicht in de drukste winkelstraten epidemiologisch/infectiologisch nuttig wordt geacht.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 januari 2021, tot 
doorverwijzing van dit verlengingsbesluit door de  burgemeester genomen dd. 13.01.2021 , ter 
bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad;



Tussenkomsten

Raadslid Maxy stelt dat het in de afgelopen gemeenteraden vooral ging over de preventieve 
maatregelen die het lokaal bestuur kon nemen en ook deze bekrachtiging is een maatregel om met de 
mondmaskerplicht besmettingen te kunnen voorkomen en om erger te voorkomen. Maar de laatste tijd 
is er ook heel wat in de media of in de stedelijke communicatie verschenen over de effectieve uitrol van 
het vaccinatiecentrum. Ze vraagt om kort een woordje uitleg te krijgen van de meerderheid over het 
verloop en de opbouw van het vaccinatiecentrum. Iedereen weet dat vanuit Vlaanderen gevraagd wordt 
om dit uit te rollen door de lokale besturen samen met de eerstelijnszone. Er staan daar ook middelen 
tegenover maar naast die middelen zijn er ook een heel wat richtlijnen zoals bijvoorbeeld het aantal 
lijnen, de te voorziene vaccinatielijnen en de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum. Men zet daar 
inderdaad een budget tegenover. Er worden ook heel wat vrijwilligers gevraagd of geronseld om zich 
aan te bieden en mee te helpen. Zij heeft gemerkt dat er in onze eerstelijnszone 2 vaccinatiecentra 
zullen zijn en ze wou daarover uitleg. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat van zodra de stad en de 
eerstelijnszone wisten dat er een vaccinatiecentrum moest opgericht worden dat er onmiddellijk een 
ploeg gevormd werd om de praktische uitwerking en het vaccinatiecentrum te begeleiden. Er werd 
samengezeten met de collega’s van Wervik en Wevelgem en de mensen van de eerstelijnszone. Na 
gesprekken hierover heeft Wevelgem gevraagd om ook een vaccinatiecentrum te kunnen oprichten. 
Menen en Wervik hebben samen beslist om een vaccinatiecentrum in te richten in Park Ter Walle. Na 
een studieronde over de verschillende gebouwen bleek dit het gebouw te zijn dat aan alle voorwaarden 
voldoet om dit goed te kunnen organiseren. Intussen werd er niet stil gezeten en zijn alle praktische 
zaken  geregeld voor zover die geregeld konden worden. Er zijn ook nog altijd zaken die elke dag 
binnenkomen en  die nog aangepast moeten worden en wat de praktische organisatie betreft, staat 
alles klaar. Er zullen in Park ter Walle 4 vaccinatielijnen ingericht worden als er voldoende vaccins 
ontvangen zullen worden en dit zou  een 800 vaccins per dag inhouden. In het beste geval is de 
vaccinatie klaar tegen augustus. Maar alles hangt af van het aantal vaccins dat geleverd wordt. Met 
Wevelgem werd overeengekomen dat het in feite gaat over 2 vaccinatiecentra die samen de ganse 
week zullen bestrijken. Het vaccinatiecentrum van Menen-Wervik zal operationeel zijn op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag en dat van Wevelgem zal open zijn op zondag, maandag en dinsdag. 
Niets sluit uit dat er ontdubbeld kan worden als er heel wat vaccins beschikbaar zouden zijn. In deze 
moet dan ook in de richting van de medische sector gekeken worden om mee te kunnen met de 
organisatie. Er kan snel overgegaan worden tot inschakelen van vrijwilligers en tot nu toe zijn er zo'n 
400 vrijwilligers die nu worden gescreend worden. Die mensen zullen dan eerstdaags wellicht nieuws 
ontvangen. Voor de medische invulling wordt er naar de eerstelijnszone gekeken. Maar alles gebeurt  in 
nauwe samenwerking met de stad. De steden Wervik en Menen hebben een aantal mensen vrijgesteld 
om mee te kunnen draaien in de vaccinatiecentra en in het callcenter. En ook de 2 verantwoordelijken 
van het  vaccinatiecentrum zullen mensen zijn van Menen en Wervik. Nu loopt nog een 
beslissingsprocedure voor een aantal managers. De populatiemanager, de HR-manager en de 
programmamanager zullen verantwoordelijken zijn van de eerstelijnszone. Dus alles loopt in goede 
banen en alles wordt goed begeleid en volgende week moet men klaar zijn. Nadat alles geïnstalleerd is, 
zal er volgende week geproefdraaid kunnen worden. Maar dat hangt ook van Vlaanderen van af 
wanneer dat zal mogelijk zijn en het zal heel snel moeten gaan en Menen-Wervik is mee zodat de 
mensen in Menen en Wervik zo snel mogelijk hun vaccin zullen kunnen krijgen. Raadslid 
Vandendriessche is niet tegen mondmaskers en integendeel vindt hij dit een goede zaak. Maar de 
situatie in de Rijselstraat vindt hij raar als men van de ene kant (zijstraatje) van de Rijselstraat komt en 
men moet naar de overkant om naar de parking van de vroegere 21 te gaan. Daarvoor moet men 
zijn  mondmasker aandoen. Gaat men naar de de parking, dan mag men zijn mondmasker terug 
afdoen. Waarom wordt dit niet verplicht in de centrumstraten waar veel volk komt? Dit zou veel 
eenvoudiger zijn voor alle mensen. Raadslid Soens meldt dat hij namens zijn fractie verheugd is dat er 
inderdaad een vaccinatiecentrum komt en dat dit in Menen zal zijn. Hij vindt het wel een beetje vreemd 
dat er ook in Wevelgem een vaccinatiecentrum komt. Voor de mensen die tegen de brug Lauwe-
Wevelgem of in de Wevelgemstraat wonen, is dit inderdaad raar. Die mensen moeten dan naar Menen 
terwijl er eigenlijk juist over de brug vlakbij ook een vaccinatiecentra ingericht wordt. Hij vindt dat er toch 
met de buurtgemeente afgesproken zou kunnen worden om de afstand te bekijken tussen de 
woonplaats en het vaccinatiecentrum. De Voorzitter komt tussen en richt zich tot raadslid Soens en hij 
heeft raadslid Maxy éénmaal laten tussenkomen omtrent het vaccinatiecentrum omdat zij van dezelfde 
fractie is als raadslid Soens. Eigenlijk staat het vaccinatiecentrum niet op de agenda. Over het 
vaccinatiecentrum kon men als raadslid een mondelinge vraag stellen. Het agendapunt gaat hier enkel 



en alleen over de tijdelijke voorliggende maatregel met de mondmaskerplicht zoals die nu voorligt. Hij 
zou dit hier willen beperken. De voorzitter vraagt of er nog tussenkomsten zijn over de maatregelen die 
hier worden voorgesteld zoals raadslid Vandendriessche heeft opgemerkt. Raadslid Soens vindt dat 
het eerder ging over een praktische vraag. De Voorzitter vraagt of raadslid Soens nog andere vragen 
te stellen heeft over het agendapunt.  Raadslid Vandamme zal wellicht niet tussenkomen over de 
mondmaskers in de Poststraat of de Rijselstraat, maar hij hoort dat er regelmatig vergaderingen 
georganiseerd worden waar de stad bij betrokken is. Dat kan dan blijkbaar mits toestemming van de 
burgemeester. Hij vraagt welke de criteria zijn hiervoor? Welke maatregelen worden er verwacht bij de 
organisatie van deze vergaderingen? Raadslid Vandenbulcke geeft nog als antwoord mee op de 
vraag die niet hoefde gesteld te worden dat de Lauwenaars naar Menen moeten komen omdat de 
mensen worden opgeroepen naar het vaccinatiecentrum op basis van het postnummer en Vlaanderen 
heeft dit zo beslist. De Burgemeester antwoordt raadslid Vandendriessche dat deze mondmaskerplicht 
wordt voorgesteld na overleg met de veiligheidsraad, de politie en het medische luik en het 
schepencollege heeft dit ook gevolgd. Als het gaat over werkvergaderingen dan hoort hij graag van het 
raadslid waarover het gaat want hij weet niet waarover het gaat. Raadslid Vandamme antwoordt dat 
het gaat over een vergadering waarbij samengezeten werd met jeugdverenigingen en het stadsbestuur 
met een paar mensen. Hij heeft ook weet van het AGB dat fysiek zou zijn samengekomen. Hij stelt vast 
dat het schepencollege nu ook allemaal samenzit. Hij had graag geweten of het klopt dat mits 
toestemming van de burgemeester er inderdaad vergaderingen fysiek kunnen plaatsvinden. Welke 
criteria worden daarbij gehanteerd en welke maatregelen worden er daar genomen om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan? De Burgemeester antwoordt dat de nationale maatregelen gevolgd 
worden. Met de jeugd werd er samengekomen in Park ter Walle en men zat 4 meter uit elkaar. De 
vergaderingen die eventueel doorgaan, gebeuren in een beperkte groep en de nationale maatregelen 
worden  gevolgd. Raadslid Maxy wou nog een repliek geven over het vaccinatiecentrum. De 
Voorzitter antwoordt dat dit hier nu niet behandeld zal worden. Raadslid Vandamme kan nog niet echt 
repliceren omdat hij nog niet echt een antwoord heeft gekregen op zijn vraag. Hij hoort inderdaad dat 
men 4 meter uit elkaar gezeten heeft en hij twijfelt er niet aan dat dit op een correcte manier zal 
verlopen zijn. Hij had graag geweten welke vergaderingen wel doorgaan en welke niet. Welke criteria 
zijn er daarvoor en welke maatregelen worden genomen? De Burgemeester vindt dat reeds een 
antwoord gegeven heeft. Schepen Declercq vult aan  wat betreft de criteria. De stad heeft inspectie 
gehad van de arbeidsinspectie. Die heeft eigenlijk bepaald  hoeveel mensen in een bepaald lokaal 
toegelaten zijn. De stad heeft bijvoorbeeld in de raadzaal ventilatiesystemen en daarnaast een 
meetinstrument om de luchtkwaliteit te meten. De vergaderingen gaan enkel fysiek door als het niet 
mogelijk is om die digitaal te laten doorgaan via teams of via een ander kanaal. De fysieke 
vergaderingen worden heel sterk beperkt omdat de stad het belangrijk vindt in functie van de 
gezondheid van de medewerkers om henzelf om zo weinig mogelijk te laten samenkomen op fysiek 
vlak. Het  fysieke samenkomen werd geëvalueerd door de arbeidsinspectie en goedgekeurd.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het Besluit burgemeester genomen dd. 13.01.2021 
houdende verdere tijdelijke verlenging bij hoogdringendheid van de bijkomende lokale maatregel van 
bestuurlijke politie ter preventie van de verdere verspreiding van COVID19, met name: 

o een algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat (kruispunt Bruggestraat/ 
Kortrijkstraat)  Menen op de as Grote Markt - Rijselstraat tot aan de Franse grens..

Artikel 2: De gemeenteraad bekrachtigt het Besluit burgemeester genomen dd. 13.01.2021. 

4. GR/2021/007 | Protocolakkoord tot controle en handhaving van de quarantaineverplichting met 
het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie. Bekrachtiging. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan



 art. 135 Nieuwe Gemeentewet houdende opdracht van de burgemeester en de 
gemeentebesturen in het algemeen om de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van hun 
inwoners te garanderen.

Juridische grond

 artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

 het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen;

 het decreet op het preventieve gezondheidsbeleid (21 november 2003)(preventiedecreet) , 
recent gewijzigd op 16.12.2020 (BS 11.01.2021), in het bijzonder artikelen 34/1, 47/1 en 79

 het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in 
het kader van COVID-19 , recent gewijzigd op 08/01/2021 (BS 11.01.2021)  . 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, 
en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 
gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 
tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het 
contactonderzoek in het kader van COVID-19

 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer

 Algemenen Verordening inzake gegevensbescherming (AVG)

Feiten, context en argumentatie

België wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie.  De karakteristieken van het coronavirus 
COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal 
gevallen die werden gedetecteerd dwingen tot het opleggen en doen naleven van bepaalde 
maatregelen, in het bijzonder de quarantaine- en isolatieplicht.

 Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid werd federaal de quarantaineverplichting 
opgelegd in volgende omstandigheden:

-         men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd;

-         men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking is gekomen 
met een besmet persoon;

-         met keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u.

-         men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger location form 
(PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een  andere zone.

 Artikel 47/1 van het preventiedecreet bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de controle en de 
handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen.

 

Heel wat lokale besturen zetten nu al in op ondersteuning aan burgers die thuis moet blijven wegens de 
wettelijk opgelegde quarantainemaatregelen. Ze kijken of alles goed gaat en of burgers misschien hulp 
nodig hebben.Vanaf nu kunnen gemeenten ook een stap verder gaan en ook handhaven. Gemeenten 
kunnen toezicht houden op de de naleving van de verplichte quarantaine van personen met een 
(mogelijke) besmetting met corona.  Het gaat om de controle van  besmette mensen (isolatie), 
hoogrisico-contacten of mensen die terugkeren naar België na een verblijf van minstens 48 uur in een 
rode zone. Om verdere besmetting  van het coronavirus te voorkomen, moeten mensen zich 
immers  strikt aan de quarantaine houden. De handhaving kan gaan van een zachte aanpak tot een 
strafrechtelijke boete van 208 tot 4000 euro (of vervangende gevangenisstraf) voor wie zich bewust en 
hardleers niet aan de opgelegde quarantaine houdt.

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



dat de gegevens verstrekt, met het oog op de privacywetgeving die dient gerespecteerd te worden bij 
deze gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet. 

Omdat voorgaande ook betrekking heeft op personen die tijdens de kerstvakantie in het buitenland 
verbleven, is enkel verder uitstel om aan controle en handhaving te doen onaanvaardbaar.  De urgentie 
en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID19 met zich meebrengt voor de 
Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en bezoekers van onze stad, verplichtten het 
schepencollege en de burgemeester onmiddellijk de nodige stappen te nemen – in het bijzonder het 
ondertekenen van het gebruikersprotocol en het organiseren van de controle en handhaving - om de 
openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de bezoekers en inwoners van de stad 
Menen in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren.

De stad Menen , via beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.01.2021, heeft 
hiertoe bij hoogdringendheid een protocol goedgekeurd en afgesloten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. Het protocol werd inmiddels afgesloten tussen de stad Menen en het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. en ondertekend op  13.01.2021. Het ondertekenen van het gebruikersprotocol is 
essentieel om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te kunnen controleren en handhaven, om op 
die manier de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tot een minimum te beperken.

Hoewel het in normale omstandigheden aan de gemeenteraad is om hierover te beslissen, kan bij 
hoogdringendheid , op grond van artikel 135 NGW , het protocol onmiddellijk worden ondertekend door 
de burgemeester in naam van de gemeente. Het protocol en het besluit dienen  dan op de 
eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd worden. 

Het afsluiten van het protocol maakt het mogelijk om de gegevens te raadplegen en in te zetten op 
handhaving, het houdt geen verplichting tot handhaving in.

 

De controle gebeurt onder aansturing van de noodplanambtenaar en gebeurt met het huidige 
personeel; Om rollenvermenging te vermijden, gebeurt de hardere handhaving door een andere 
dienst  dan de quarantaine-coaching. Steden en gemeenten krijgen via het Agentschap zicht op de 
naam van de persoon, het telefoonnummer, de plaats en de duurtijd van de quarantaine. De oorzaak 
van een quarantaine wordt dus niet vermeld in de gegevensstroom.  In eerste instantie worden mensen 
telefonisch gecontacteerd. Bij vermoeden van niet correcte naleving van de quarantaine kan persoonlijk 
langsgegaan worden om effectief het verblijf op de quarantaineplaats te controleren. 

Alle betrokken personeelsleden en de burgemeester ondertekenen een formulier tot 
geheimhoudingsplicht en zijn gehouden tot beroepsgeheim. De burgemeester wordt aangeduid als 
verantwoordelijke van de verwerking van de gegevens. De gegevens worden bewaard maximaal voor 
de tijd zoals nodig. Eveneens worden alle gepaste organisatorische en beveiligingsmaatregelen 
genomen.

 Gelet op het gunstig advies vanwege de Data Protection Officer (DPO) in het kader van de 
gegevensverwerking en waarborgen inzake privacy;

Het protocol is in werking getreden vanaf de datum van ondertekening ervan (13.01.2021), en werd 
inmiddels bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad Menen.

Het protocol neemt een einde bij eventuele opzegging, of wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13.01.2021 en 20.01.2021; 

 

 

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, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien 
Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 stem tegen (Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)



Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 13.01.2021 houdende goedkeuring van het protocol afgesloten tussen het Agentschap Zorg 
en Gezondheid en de stad Menen en ondertekend  op 13.01.2021,  voor de elektronische mededeling 
van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de stad Menen in het kader van 
het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

De gemeenteraad bekrachtigt deze beslissing met voornoemd protocol, in werking getreden vanaf 
13.01.2021.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente.

Artikel 3

Dit besluit met protocol wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur van West-Vlaanderen 
en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten.

Artikel 4.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, 
een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

 

5. GR/2021/003 | Aanvraag uitbreiding renteloze lening voor Chiro Oskaarke Lauwe 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Stan Roose, Raadslid

Feiten, context en argumentatie

Chiro Oskaarke vraagt een uitbreiding van hun huidige renteloze lening met een bedrag van 25.000 € 
zodat ze op een totaal voor hun renteloze lening uitkomen van 55.000€.

Met dit bedrag willen ze hun nieuwbouw volledig afwerken. Dit houdt in algemene interieurwerken en 
omgevingswerken.

De vraag naar extra geld komt er naar aanleiding van het niet verwerven van inkomsten door de COVID 
epidemie.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels wijst eventjes op een aantal zaken. Zijn fractie is akkoord met het toekennen van die 
renteloze leningen en hierover mag geen twijfel bestaan. Maar hij wil toch wel eens meegeven dat hij 
hier eerder voor gewaarschuwd heeft. Hij verwijst naar het debat dat in het kader van de verkiezingen 
werd gehouden en dat was het grote jeugddebat in 2018. Dat is intussen 2 jaar of intussen bijna 3 jaar 
en dit kan zeer lang lijken in politieke middens. Maar hij verwijst ook naar de laatste gemeenteraad van 
december 2020 en dat is uiteindelijk niet zolang geleden. Hij hoopt dat iedereen nog de discussies in 
het hoofd heeft toen het ging over de verdeling van extra coronamiddelen. Hij heeft toen aangedrongen 
op een andere manier van redeneren. Die manier werd door de raad niet gevolgd en hij is ook niet de 
beslissing gevolgd, wat hem logisch lijkt. Hij heeft daar herhaaldelijk voor gewaarschuwd. De 
financiering van de jeugdlokalen en de  bouw van jeugdlokalen had in zijn ogen op een heel andere 
manier kunnen gebeuren. Dan had men  misschien dergelijke vragen kunnen vermijden. In tijden van 
corona mag men niet vergeten dat het terugbetalen van leningen niet evident is, zelfs al gaat het over 
renteloze leningen voor verschillende verenigingen. De jeugdbewegingen die nu aan het bouwen zijn, 
zitten nu in een bepaalde flow en die kan men er niet uithalen en het zou jammer zijn mocht men dit 



moeten doen. Die zitten in een parcours van bouwen en betalen en dat mag men niet uitstellen. Hij gaat 
hier zeker in mee. Hij zou toch in de toekomst de zaken anders gaan bekijken als het gaat over het 
helpen meebetalen van jeugdlokalen en misschien geldt dit niet meer voor de huidige legislatuur, maar 
toch voor een volgende. Het voorzien van investeringsbudgetten is uiteindelijk de discussie die hier 
feitelijk opnieuw gevoerd zou moeten worden. Maar men zit nu in een andere logica die er vandaag op 
neerkomt dat in dit geval Chiro Oskaarke bijkomend geld nodig heeft en bijkomend zal moeten 
afbetalen waar dat volgens het principe dat hij had voorgesteld dat dit niet nodig was geweest. Hij wil 
daar nog maar één keer op wijzen. Hij hoopt dat hij in de toekomst zal kunnen samenzitten rond 
bepaalde thema’s en dat men naar elkaar luistert met dit in het achterhoofd bijvoorbeeld. Er zijn nog 
andere voorbeelden aan te halen. Maar het is belangrijk om naar elkaar te luisteren in de 
gemeenteraad als het hoogst orgaan van de gemeente en niet met het schepencollege. Maar de 
gemeenteraad kan zo stappen  vooruit zetten als men op die manier met de jongeren kan omgaan. 
Raadslid Vandamme meldt dat hij zich aansluit bij wat raadslid Mingels net heeft gezegd. Voortgaand 
op zijn ervaring in het jeugdwerk is een som van 10.000 euro afbetalen toch een hele smak geld. Hij 
vraagt zich af of het haalbaar zal zijn omdat ze in december 2020 ook al een uitstel van betaling 
gevraagd hadden. Hij vermoedt dat dit in de toekomst ook nog zal gebeuren en niet alleen omwille van 
corona maar gewoon los van corona als zou het voor een jeugdvereniging zo eenvoudig zijn om 10.000 
euro per jaar op te halen. Men zou zich kunnen afvragen of men hen beter niet zou subsidiëren. Hij 
gaat zeker het punt steunen maar hij gaat ook steun verlenen op het moment dat zou voorkomen dat er 
een uitstel moet zijn of dat het bedrag van afbetaling verder in de tijd wordt gespreid om naar 3000 of 
5000 per jaar te dalen in plaats van 10.000 euro vanaf volgend jaar. De Burgemeester wenst kort te 
reageren. Dit is eigenlijk een constructief gesprek geweest met Chiro Oskaarke en men is daar samen 
uitgekomen. De betaaltermijn werd samen besproken. Het zijn inderdaad ongewone toestanden en er 
is niets van activiteiten maar ook de verhuur van lokalen gaat niet door. Maar inderdaad zoals gezegd, 
als er in de toekomst moet gesproken worden over een verlenging of omwille van het feit dat het niet 
gaat om in 2021 3000 euro te betalen dan kan dit in 2022 gaan over een eerste schijf van 5000 en dan 
gaat men er samen uitkomen. Hij verstaat dat. Maar het is goed dat er nu een overeenkomst tot stand 
gekomen is met alle partijen en hij is daarover tevreden. Raadslid Mingels begrijpt dat de 
overeenkomst is tot stand gekomen in onderling overleg. Dat lijkt hem ook logisch, gezien de situatie. 
Hij is ook blij om te horen dat er een goeie verstandhouding is met de burgemeester en de specifieke 
jeugdbeweging in dat verband. Maar het blijft duidelijk dat men op basis van een verkeerd gegeven 
gestart is. Een reglement dat  eigenlijk jeugdbewegingen dwingt om afbetalingen te doen die heel 
zwaar zijn. Hij is blij om te horen dat er al rekening mee wordt gehouden in de repliek. Zoals raadslid 
Vandamme heeft aangegeven gaat hij uiteraard mee in het vergemakkelijken of het versoepelen van 
die afbetalingstermijn of de afbetalingssom als dat nodig mocht blijken. Maar hij wil nog een keer wijzen 
op wat hier een beetje ondergesneeuwd blijft in de discussie, namelijk het debat dat gevoerd werd in de 
laatste gemeenteraad over de verdeling van de extra middelen. Hier zat een kans in en men heeft in de 
vorige gemeenteraad eigenlijk een systeem gebruikt dat als men het omkeert gekend is als de 
kaasschaafmethode waarbij van iedereen een beetje wordt afgenomen. Dit systeem is gekend van de 
nationale politiek of het Vlaams parlement. De omgekeerde kaasschaafmethode bestaat ook en dat is 
hetgeen toegepast werd naar aanleiding van het debat over de verdeling van de extra middelen. De 
vraag is of men eigenlijk de juiste strategie toegepast heeft en of men op dat moment eigenlijk wist 
welke systemen gehanteerd werden zoals die vandaag voorliggen en of men daar niet had op kunnen 
anticiperen. Vandaag zitten de verenigingen eigenlijk in moeilijkheden. Als men  met zo een financiële 
vraag zit, dan blijkt vanuit zijn ervaring dat men eigenlijk financiële moeilijkheden ondervindt om verder 
te doen met wat men bezig is. Hier had het stadsbestuur een heel andere houding kunnen aannemen 
en kon er afgestapt worden van de omgekeerde kaasschaafmethode. Men had een inventaris kunnen 
opmaken van deze verenigingen zoals raadslid Poot reeds eerder had gevraagd. Een inventaris dus 
van welke verenigingen, welke organisaties en welke groepen er noden ervaren. Zodanig dat men 
daarop kon anticiperen want die middelen dienden daarvoor. Vandaag is er eigenlijk zicht op één groep 
die nood heeft en kon men los van het debat hier op een andere manier mee omgaan. Die kwestie is in 
onderling overleg gebeurd en hij is daar helemaal mee akkoord. Maar dat betekent wel dat dit eigenlijk 
een extra financiële last is voor die organisatie en die had vermeden kunnen worden. Dit is zijn laatste 
woord dat hij daarover te zeggen heeft, maar hij hoopt dat het niet het laatste woord is dat daarover in 
de toekomst gezegd zal worden. Hij hoopt dat er in de toekomst en hij blijft dat herhalen om tot betere 
systemen te komen die minder dwingend zijn, zeker als het over financiën gaat zoals dit hier voorligt. 
Raadslid Vandamme voegt er enkel nog aan toe dat als er in de toekomst een vraag tot uitstel zou aan 



bod zou komen dat hij er dan voor zou pleiten om een versoepeling van het afbetalingsplan op te 
maken in plaats van een éénmalig uitstel van één afbetalingsschijf.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig Artikel: De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de bestaande renteloze lening van 30.000€ tot 
55.000€ aan chiro Oskaarke goed.

In 2021 dient een eerste schijf van 5000€ te worden afbetaald. IN de volgende jaren wordt per jaar 
10.000 € betaald.

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

Art. 56, §3, 8°b DLB.

Juridische grond

- Burgerlijk wetboek, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, titel VIII: Huur : art. 1708 en volgende BW.

Feiten, context en argumentatie

Naar aanleiding van het (vervroegd) stopzetten/sluiten (mede door de Covid-19 pandemie) van het 
sociaal restaurant in het gebouw Kazernestraat 7-11, eigendom van het OCMW,  is het gebouw niet 
meer aangepast aan de werking van VZW Veerkracht4 die daar gehuisvest is.

Door een herschikking van enkele diensten naar aanleiding van de inkanteling, is het kantoorgedeelte 
van het gebouw gelegen op de site van de technische diensten Yv. Serruysstraat waar de technische 
dienst van het OCMW haar kantoren had, vrijgekomen.  Dit gedeelte van het gebouw is uiterst geschikt 
voor de huisvesting van de kantoren van VZW Veerkracht4 en derhalve heeft Veerkracht4, met ingang 
van 01.01.2021, haar intrek genomen in het gebouw gelegen Yv. Serruysstraat 30. Aangezien 
Veerkracht4 nood heeft aan een eigen adres, werd een afzonderlijk officieel huisnummer toegekend.

Er wordt voorgesteld om het gebouw voor onbepaalde duur (negen jaar en daarna telkens verlengbaar 
met 1 jaar) te verhuren en dit volgens deze modaliteiten:

De maandelijkse huurprijs wordt bepaald op € 500 (€ 6000 per jaar) en bevat de kosten van energie en 
water maar is exclusief telefoon- en internetkosten.

Aangezien de verwarmingsinstallatie ook een ruimte verwarmt die gebruikt wordt door diensten van het 
stadsbestuur, zal het onderhoud en de keuring van de verwarming en de volledige 
elektriciteitsinstallatie verder door het stadsbestuur en haar diensten worden uitgevoerd. Eenzelfde 
redenering wordt gevolgd voor het onderhoud en de keuring van de brandalarminstallatie en de 
brandblusapparaten en signalisatie. 

Gelet op de   beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.12.2020 tot principiële 
goedkeuring van het voorstel van huurovereenkomst, samen met het addendum lijst van 
onderhoudswerken als bijlage, welke deel uitmaakt van deze overeenkomst.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.12.2020;

Tussenkomsten

Raadslid Vanraes vindt het zeer goed vinden dat het patrimonium maximaal wordt benut en ze zal dit 
ook goedkeuren. Ze vraagt wat er zal gebeuren met de Kazernestraat, maar voor zover zij weet, werd 
dit gebouw aan de stad geschonken op voorwaarde dat dit gebruikt werd voor een sociaal doel. Verder 
vraagt ze wat de plannen zijn met de site van Yv. Serruysstraat waar er vroeger plannen waren om de 
technische dienst eventueel te verhuizen om dan samen met de Rito-site en de Lagoa een mooi project 
te realiseren. Ze weet niet hoe het momenteel zit : zijn die plannen nu opgeborgen of komt de stad daar 



ooit nog op terug? Ze vroeg zich af wat dat de plannen waren. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat 
het zo is dat het gebouw in de Kazernestraat destijds werd verkocht aan de voorganger van 
Veerkracht4 met een sociale clausule. Jaren later is het gebouw dan opgekocht door het OCMW en 
was die clausule niet langer geldig. Het is dus geen enkel probleem dat dit gebouw vrijkomt. In principe 
gaat het OCMW nakijken wat met dit gebouw gedaan kan worden en de verkoop is een mogelijkheid. 
Hij kan daar nu niet meer over zeggen want er is nu niet meer over te zeggen. Wat de technische 
dienst betreft is het niet langer de bedoeling om de administratieve diensten van de technische dienst 
van de stad Menen te verhuizen uit de Yv. Serruysstraat. Wat betreft de andere kant van de straat zijn 
er nog besprekingen bezig met diverse partners maar over dat project is er nog geen enkele beslissing 
genomen. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst afgesloten tussen de stad Menen, enerzijds, 
en VZW Veerkracht 4 anderzijds, voor de huur van een gedeelte van het gebouw Yv. Serruysstraat 30, 
goed. De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt € 6.000,00. De huurovereenkomst geldt voor een duur van 
9 jaar, met ingang van 01.01.2021 tot en met 31.12.2029.

Artikel 2 : De huurovereenkomst wordt, samen met het addendum met lijst van onderhoudswerken, ter 
ondertekening voorgelegd aan VZW Veerkracht4. 

Artikel 3 : De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd de overeenkomst te 
ondertekenen voor de stad Menen.

Artikel 4: De huurovereenkomst wordt aangeboden ter registratie (kosten ten laste van de stad).

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

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 2e lid-10° : de Gemeenteraad
Juridische grond

 Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 Gelet op 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;

 Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);

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

 Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Feiten, context en argumentatie

De gemeentelijke basisschool GBS De Wonderwijzer heeft de intentie om volgend jaar de grote 
speelplaats volledig her aan te leggen.  Momenteel is een fietsenstalling geïntegreerd onder de 
bestaande luifel van de speelplaats.  



De kinderen komen met hun fiets langs de toegangsweg gelegen tussen school en de voetbalterreinen 
en rijden school binnen via de grote poort tot bij de bestaande fietsenstalling.    Om de speelruimte voor 
de kinderen uit te breiden was de school op zoek naar een nieuwe locatie voor de fietsenberging.
Er werd geopteerd om een fietsenstalling te voorzien op de naastliggende site in gebruik door het 
voetbal.
Deze locatie biedt bovendien de mogelijkheid om het gebruik te optimaliseren : kinderen die naar 
voetbaltraining komen, bezoekers voetbal kunnen buiten de schooluren eveneens van de fietsen 
stalling gebruik maken.  
Door een bijkomende poort naar de terreinen zelf kan de toegang naar het voetbal gecontroleerd 
verlopen.   
De fietsenstalling zal plaats bieden aan 88 fietsen door het plaatsen van 44 nietjes.  De fietsenbeugels 
zelf zullen aangeleverd worden door de stad via een lopend raamcontract.  
Het hoogteverschil tussen de toegangsweg en de naastliggende verharding wordt uitgewerkt door het 
voorzien van een hellend vlak .
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2020 
betreffende de goedkeuring van het schetsontwerp voor deze opdracht tegen een geraamd bedrag van 
€ 57.698,90 incl. btw;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek  werd opgesteld door de ontwerper, 
Architectenbureau Boucique Regi BVBA, Kardinaal Cardijnlaan 45 te 8930 Menen;
Een omgevingsvergunning werd ingediend dd. 30 oktober 2019 (project nr  2020145947 ) en 
goedgekeurd op 20 januari 2021. ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht na verdere uitwerking wordt geraamd op € 54.850,00 
excl. btw of € 58.141 incl. 6% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;
Tussenkomsten

Raadslid Poot is enthousiast dat er werk wordt gemaakt van een degelijke fietsenstalling met 
voldoende plaatsen. Er komen daar 44 nietjes wat ruim voldoende is en bovendien is deze stalling ook 
overdekt. Ze heeft eigenlijk geen opmerking over de fietsenstalling maar tegelijkertijd stelt zij zich dan 
de vraag waarom er in Park ter Walle eigenlijk dan maar 4 nietjes meer staan en ook niet overdekt is. In 
vergelijking met  Park Ter Walle, zal er op bepaalde momenten in Park ter Walle toch heel veel meer 
volk aanwezig zijn. Ze stelt toch vast dat daar misschien te weinig nagedacht is geweest over de 
fietsenstalling in Park Ter Walle. Zijn er daar plannen om meer stallingen te bouwen? Aansluitend 
wenst ze nog te weten of er nog andere plannen zijn om nieuwe fietsenstallingen bij te bouwen en liefst 
ook overdekte fietsenstallingen want daar is er toch echt wel nood aan. Raadslid Coppens heeft een 
vraag niet zozeer over het project zelf, maar over de financiering van het project. Dit wordt misschien 
nog belangrijker als eventueel het schepencollege op basis de tussenkomst van raadslid Poot zou 
kiezen om in de toekomst nog meer fietsenstallingen te bouwen, wat op zich een heel goede zaak is. In 
het dossier vond hij niet onmiddellijk iets terug qua subsidiëring en dit omdat er gesproken wordt over 
de gemeentelijke basisschool die toch één van de  belangrijkste gebruikers. Omdat het goed is dat er 
ook andere gebruikers zijn, dacht hij aan AGION. Mocht AGION niet in beeld komen, dan had hij graag 
geweten waarom. Zijn er andere pistes en mochten die er zijn, hoe komt het dan dat niet in het dossier 
tot uiting komen. Tenzij hij zich vergist zou hebben en iets over het hoofd zou gezien hebben. Schepen 
Vandenbulcke antwoordt raadslid Poot dat hij helemaal niet zeker is hoeveel nietjes er staan in Park 
ter Walle. Hij zal nu geen cijfer zeggen en hij zal het laten weten. Er staan er in elk geval veel en of dat 
er nu minder of meer dan 88 zijn, zoals het aantal plaatsen in de fietsenstalling. Hij kan dit niet 100% 
zeker zeggen en hij zal het nog laten weten. In Park ter Walle staan ze verspreid over verschillende 
plaatsen. Aan de ingang is een fietsenstalling voorzien en die is door de architect niet overdekt 
voorzien. Daar is in feite nooit over gepraat geweest en hij denkt dat er voldoende fietsenstallingen zijn. 
Als zou blijken dat het niet zo zou zijn, dan is er nog altijd de mogelijkheid om een bijkomende 
fietsenstalling te creëren in het Park ter Walle. Wat de subsidiëring betreft er is wel degelijk gekeken of 
er subsidies mogelijk waren. AGION komt tussen in andere dossiers die nu lopen in de gemeentelijke 
basisscholen van Rekkem en Lauwe. Van AGION kon men niet onmiddellijk subsidies  verwachten. 
Voor de ontharding van de speelplaats in Lauwe werd een subsidiedossier ingediend. Voor 
het  vernieuwen van de ramen van de gemeentelijke basisschool werd toch wel een behoorlijke 
subsidie bekomen. Ook de zolder werd geïsoleerd met een subsidie. Dus met deze ploeg wordt er alles 
aan gedaan om zoveel mogelijk subsidies te verkrijgen. Maar voor de fietsenstalling is het niet gelukt. 



Het bestuur wil  die fietsenstalling wel realiseren omdat het belangrijk is voor de mobiliteit. Schepen 
Roose vult aan dat het inderdaad de doelstelling is om ook nog op andere plaatsen in de stad, nieuwe 
fietsvoorzieningen aan te leggen. Men kon al de voorstellen zien op de plannen van de omgeving van 
AZ Delta een aantal maanden geleden. Ook bij nieuwe ontwerpen van andere herinrichtingen wordt er 
telkens overwogen om fietsmeubilair in het publiek domein te gaan aanbrengen. Dat zal in de komende 
maanden nog sterker geactiveerd worden op diverse plaatsen en dit is een element in het bijzonder dat 
men nu al terug ziet komen bij de verwerking van het mobiliteitsplan. In de eerste fase hiervan heeft de 
bevolking reeds een aantal vraagstukken naar voren gebracht, die nu verwerkt worden in de verdere 
fasen van het mobiliteitsplan. Vandaar is het antwoord zeker correct dat er in deze legislatuur nog op 
diverse plaatsen in de stad fietsvoorzieningen,  al dan niet overdekt, zullen worden voorzien. Zelf met 
de vervoersregio is hij in gesprek om daar nog meer diensten te kunnen organiseren. Op diverse 
plaatsen is het dus de doelstelling om dit te realiseren. Raadslid Coppens wou nog even terugkomen 
op wat schepen Vandenbulcke zei. Hij had graag geweten of er voor een dergelijk project subsidies 
mogelijk zijn, want de schepen liet dit wat in het midden. Als hij de schepen goed beluisterd heeft, dan 
zei hij dat het niet onmiddellijk mogelijk was. Betekent niet onmiddellijk dan dat het eventueel op een 
later tijdstip wel zou kunnen? De schepen heeft ook gezegd dat men er snel mee wil vooruitgaan. Hij 
kan dit natuurlijk begrijpen vanuit een politieke invalshoek en hij kan ondersteunen dat projecten 
moeten vooruitgaan. Men wil dingen niet alleen ook tonen aan de bevolking maar men wil ook dingen 
doen voor de bevolking. De vraag is dan alleen of dit nu ook moet. Waarom dan niet eventueel eventjes 
wachten op subsidiëring want uiteindelijk moet dat project dan nu met 100% Meense belastingmiddelen 
worden gefinancierd. Eventueel kan dat geld verkregen via subsidies dan uitgespaard worden om dan 
eventueel voor andere projecten te gebruiken. En dat er nog geld nog nodig zal zijn, gaat men 
onmiddellijk verder zien in een ander punt waar de bovenlokale overheid af en toe ook een keer haar 
subsidiëring wijzigt en eventueel wat minder geeft. Hij vindt dat het dan nodig is maximaal te gaan voor 
subsidies waar de stad die kan krijgen. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat dit  dossier wel werd 
onderzocht wat betreft AGION-subsidies. Dit project werd niet weerhouden. AGION heeft het dossier 
van de renovatie van de gemeentelijke basisschool Rekkem gesubsidieerd. Dit was een dossier dat 
reeds 15 jaar oud was en dit dossier is er gekomen omdat een dossier van het kunstonderwijs niet 
langer gesubsidieerd werd en destijds overgeheveld werd naar de gemeentelijke basisschool Rekkem. 
Er is ook goed nieuws dat het oude dossier van het toiletgebouw van de gemeentelijke basisschool 
Rekkem nu gesubsidieerd zal worden. De ramen in de gemeentelijke basisschool van Lauwe werden 
ook vervangen met subsidies van AGION en nog een aantal zaken meer. Een dossier voor de 
fietsenberging bij AGION opstarten  zou betekenen dat het nog vele jaren zou duren voor dat de 
fietsenstalling er zou komen. Zoals aangehaald in het punt was het ook de bedoeling om die 
speelplaats te ontharden. Hij vindt dat ook belangrijk en voor die ontharding is de stad ook aangewezen 
op subsidies. De stad doet ook echt wel zijn best om subsidies en om zoveel mogelijk projecten te laten 
subsidiëren. En jammer genoeg is dit niet in het dossier van de fietsenstalling.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek, plannen en raming voor de opdracht “Bouwen 
van een nieuwe fietsenberging voor de GBS De Wonderwijzer”, opgesteld door de ontwerper, 
Architectenbureau Boucique Regi BVBA, Kardinaal Cardijnlaan 45 te 8930 Menen.

Artikel 2 : De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 54.850,00 excl. btw 
of € 58.141 incl. 6% btw;

Artikel 3 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

8. GR/2021/000 | Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant 
Feiten, context en argumentatie



In 2017 werd tussen de Vlaamse Regering en de stad Menen een sociaal woonbeleidsconvenant 
gesloten dat uitwerking had met ingang van 1 juli 2017 en werd aangegaan voor een periode van drie 
jaar vanaf deze datum. Om de aankoop van 20 goede woningen mogelijk te maken, wordt dit 
convenant met één jaar verlengd vanaf 1 juli 2020.

 

Tussen stad Menen en de Vlaamse regering wordt overeengekomen als volgt:

het in 2017 gesloten convenant, dat afliep op 30 juni 2020, wordt met ingang van 1 juli 2020 met een 
periode van één jaar verlengd. 

De stad verbindt zich ertoe acties te ondernemen opdat, binnen de geldigheidsduur van dit convenant, 
de uitvoering of gunningsprocedure opstart van projecten die resulteren in de terbeschikkingstelling van 
20 bijkomende sociale huurwoningen.

De overige bepalingen uit het convenant van 2017 blijven van toepassing.

Tussenkomsten

Raadslid Poot heeft niet echt opmerkingen over wat er voorligt behalve dat het niet zo slim was om 
geen nieuw convenant af te sluiten voor 1 juli 2020. Ze stelt zich de vraag of er ook een nieuw 
convenant wordt opgemaakt dit jaar? Raadslid Ugille vermoedt dat het te maken heeft met de 
aankoop door Impuls van een gebouw met een aantal appartementen in de Lauwbergstraat. Waarom 
zou dit vandaag anders nog aan bod komen? Het convenant werd al ondertekend in 2017 met een 
looptijd van 3 jaar waarbij halverwege 2020 dit convenant verstreken was. Hij vermoedt dat dit nu aan 
bod komt omdat men niet verder kon wegens de aankoop van dat gebouw. Is dat nu de reden waarom 
dit vandaag echt aan bod komt? Schepen Vandenbulcke antwoordt raadslid Poot dat het convenant 
niet werd verlengd omdat de stad overtuigd was het aantal sociale woningen niet moest stijgen en dat 
er daardoor geen nieuw convenant nodig was. Het  percentage sociale woningen dat Menen nodig 
heeft, is al lang overschreden en dus moest de stad geen convenant afsluiten. Voor het convenant na 
30 juni 2021 wachten de stad op nieuws van de Vlaamse regering. Er is nog geen enkele stad of 
gemeente die dat verlengd heeft. Er komt een nieuwe oproep in de loop van de eerste helft van dit jaar. 
Aan raadslid Ugille antwoordt de schepen dat het inderdaad gaat over de aankoop van appartementen 
in Lauwe. Een convenantverlenging was nodig omdat anders Impuls die aankoop niet mocht doen en 
Impuls dan ook geen renteloze lening verkregen zou hebben van Vlaanderen. Het is inderdaad zuiver 
praktisch voor die aankoop dat dit convenant verlengd moest worden. Schepen Vandenbulcke meldt 
aan raadslid Poot dat er in Park ter Walle 200 fietsenplaatsen aanwezig zijn.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met het addendum sociaal woonbeleidsconvenant.

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

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 2 en art 41 11°, houdende 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het beheer van de gemeentelijke eigendommen 

Juridische grond

 De leer inzake het domeingoederenrecht, en het bijzonder rechtsstatuut van de openbare 
domeingoederen;

 Vlaams Decreet inzake onteigeningen dd. 24.02.2017 en uitvoeringsbesluiten;



 De notariële akte dd 15.07.1994 verleden voor notaris Vermeulen houdende verkoopakte 
tussen de consoorten Fournier en de stad Menen, met vestiging van diverse zakelijke rechten 
ten voordele van aanpalende percelen

 opmetingsplan opgemaakt door dhr. Everaerdt, dd. 22.03.1993, mbt  grondinnames en 
erfdienstbaarheden op parking Oostkaai;

 De beslissing dd. 21.12.2001 houdende affectatie van diverse percelen grond van de stad 
Menen tot publiek gebruik en openbaar nut, voor opname in het openbaar domein van de stad 
Menen

Feiten, context en argumentatie

De toegang vanuit de Oostkaai  (zijnde gemeenteweg, waarvan de wegzate toebehoort tot het 
openbaar domein van de Vlaamse Waterweg) naar de ernaast liggende parking ('Parking Oostkaai') 
werd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 21.12.2001 opgenomen in het openbaar domein van de stad als 
openbare wegenis (toen kadastraal E 1004 H4), gezien het publiek gebruik . Dit betreft lot 8, voormalig 
perceel Oostkaai, sectie E nr. 1004/F3,  zoals vermeld in akte dd. 15.07.1994, verleden voor notaris 
Vermeulen, naar aanleiding van de overdracht ten bezwarende titel van de parking door cons. 
Fournier  aan de stad Menen, dit onder algemene voorwaarde van inrichting als openbare parking ten 
voordele van de aanpalende verkopers (voor zolang aanpalende), en tot regeling van diverse andere 
overdrachten en zakelijke rechten (oa recht van doorgang). 

De parking zelf (perceel nr 1002 Z)  behoort ongewijzigd tot het privatieve domein van de stad Menen, 
en actueel belast met een persoonlijk recht (bestemming als openbare parking ten voordele van één 
rechtstreeks aanpalend bedrijf) en een zakelijk recht van doorgang (ten voordele van de 3 omliggende 
percelen);

Gelet op het project tot realisatie van de Leiewerken en de zuidwaartse verlegging van de Leie door De 
Vlaamse Waterweg, wordt door de Vlaamse Waterweg het onteigeningsdossier tot onteigening van de 
noodzakelijke gronden , momenteel verder uitgewerkt. Een projectnota hiertoe wordt opgemaakt.

"De rechttrekking van de Leie aan de zuidelijke kade , als een afsnijding van de bestaande bocht in het 
centrum, houdt in dat er ingesneden wordt op rechteroever. Deze insnijding bepaalt de nieuwe loop van 
de Leie. Aansluitend aan de verticale grens tussen Leie en land wordt een strook openbaar domein, de 
kadezone, aangelegd. Hierin bevinden zich heel wat elementen ondergronds (zoals bv. grondankers) 
die onlosmakelijk verbonden zijn met een verticale kade. Om het ruimtelijk functioneren van het gebied 
te kunnen blijven garanderen wordt ook zowel bestaand openbaar domein (incl. wegenis) vernieuwd als 
nieuw openbaar domein aangelegd. Door de rechttrekking verdwijnen heel wat bestaande 
nutsleidingen. Onder het nieuwe openbaar domein zullen nieuwe nutsleidingen voorzien worden."

De facto zal dus de Oostkaai ophouden te bestaan en letterlijk in het water verdwijnen door de 
verlegging van de Leie zuidwaarts. Zo ook zal een strook van 25 meter zuidwaarts naast de verlegde 
Leie, noodzakelijk zijn, enerzijds voor de ondergrondse infrastructuurwerken en verankeringen van de 
kades, en anderzijds ook voor de herinrichting van de kade bovengronds.

Gelet op het algemeen gunstig standpunt van de stad tot overdracht van deze gronden aan de Vlaamse 
Waterweg, teneinde de Leiewerken te kunnen realiseren. overwegende dat de effectieve overdracht en 
modaliteiten tot overdracht in een latere fase concreet zullen worden uitgewerkt in de 
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg en door de opmaak van een notariële akte tot 
overdracht (in een latere fase voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring) ;

Overwegende dat de eerdere besprekingen door de stad met de diverse houders van de zakelijke 
rechten rustend op dit perceel, teneinde de gronden nodig ter realisatie van de Leiewerken aan DVW 
zonder lasten en vrij van enig zakelijk recht te kunnen overdragen aan DVW, zonder gunstig of 
concreet resultaat zijn gebleken tot op heden; dat een gerechtelijke onteigening aldus noodzakelijk 
blijkt;

Opdat de Vlaamse Waterweg de onteigeningsprocedure hiertoe kan verderzetten, in het bijzonder de 
onteigening van de zakelijke rechten die rusten op huidige openbaar domein van de stad, als gevolg 
van de notariële akte dd. 1994, is het aangewezen, als eerste stap hiertoe,  om  dit deel openbare 
wegenis te desaffecteren uit het openbaar domein, en terug op te nemen in privaat domein van de stad 
Menen, zodat dit perceel ook effectief integraal kan onteigend worden, alsook afzonderlijk de erop 



rustende zakelijke rechten ten voordele van derden . Op het onteigeningsplan is dit deel toegangsweg 
aangeduid als perceel nr 129 (262,09 m²).

Dit te desaffecteren perceel huidig openbaar domein stemt overeen met het voormalig lot 8 , zijnde 
voormalig lot sectie E nr 1004/H4 (voorheen in 1994 nog 1004 F3).

Dit voormalig lot 8 omvat enerzijds de toegangsweg tot de parking Oostkaai, alsook de wegenis rondom 
de garages daar gelegen langsheen de Oostkaai;

Gelet immers op het specifieke  zakenrechtelijke statuut van openbare domeingoederen, 
nl.  onvervreemdbaar en buiten de handel; op openbaar domein kunnen wel zakelijke rechten worden 
verleend, zolang dit de finaliteit van het publiek domein niet in het gedrang brengt.

Gezien de beoogde Leiewerken, en de huidige sloopwerken langsheen de volledige Oostkaai,  zal  het 
publieke gebruik op deze toegangsweg tot de parking volledig verdwijnen; de zakelijke rechten blijven 
alsnog bestaan, tot na formele beëindiging, hetzij door minnelijk akkoord met de begunstigden, hetzij 
door gerechtelijke onteigening door de Vlaamse Waterweg;

De overheid die bevoegd is om tot desaffectatie over te gaan, is dezelfde overheid als diegene die tot 
de affectatie had beslist. Gelet op de beslissing in dit verband dd. 21.12.2001 door de gemeenteraad 
van Menen, tot  affectatie, waardoor de gemeenteraad nu ook bevoegd is om tot desaffectatie te 
beslissen; de desaffectatie van een goed uit het openbaar domein dient expliciet  te gebeuren, en kan 
niet stilzwijgend worden vermoed.

Door de desaffectatie wordt de grond opnieuw opgenomen in het privatieve domein van de stad Menen, 
waardoor deze  grond vatbaar is voor verdere overdracht of verkoop of onteigening.

Door de desaffectatie uit het openbaar domein van dit perceel worden de  deels erop rustende zakelijke 
rechten niet aangetast. Deze dienen afzonderlijk te worden onteigend t.a.v. de huidige drie 
begunstigden van deze rechten. Verdere stappen hiertoe worden genomen door De Vlaamse 
Waterweg; intussen tijd blijven de zakelijke rechten ongewijzigd;

Door de desaffectatie uit het openbaar domein van dit perceel wordt het effectieve gebruik van de 
toegangsweg als weg tot de parking niet opgeheven- dit gebeurt pas bij formele afschaffing als 
wegenis, bij afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing in het kader van de zaak der wegen;

Gelet op het overleg met De Vlaamse waterweg hieromtrent, in functie van het verderzetten van de 
onteigeningsprocedure;

Gelet op het plan inzake Leiewerken- kant Zuidkade, met aanduiding van het deel dat door DVW dient 
worden ingenomen ter realisatie van de Leiewerken (als lot 129  aangeduid op het onteigeningsplan).

Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door dhr. Everaerdt, dd. 22.03.1993, mbt  grondinnames en 
erfdienstbaarheden op parking Oostkaai, in het bijzonder de aanduiding van lot 8.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2021 ter 
verwijzing naar de gemeenteraad; 

Stemming

Met 30 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, 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, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad beslist tot desaffectatie uit het openbaar domein van een stuk wegenis, zijnde de 
toegang tot de parking Oostkaai (aangeduid als lot 129 op het onteigeningsplan van DVW) en 
omliggende garagewegen langsheen de Oostkaai. Dit betreft actueel openbare wegenis, zijnde 



voormalig lot 8, voormalig perceel Oostkaai, sectie E nr. 1004/F3(nadien nog 1004 H4),  zoals vermeld 
in akte dd. 15.07.1994, verleden voor notaris Vermeulen.  Dit perceel blijft op heden nog belast met een 
erfdienstbaarheid van doorgang (Heen/Terug)ten voordele van de aanpalende percelen (lot 2A en lot 
3A en lot 5  volgens opmetingsplan bij de verkoopakte dd. 15.07.1994).

Artikel 2

De desaffectatie uit het openbaar domein gebeurt om reden van openbaar nut,  met het oog op de 
latere overdracht hiervan aan De Vlaamse Waterweg , in het kader van de onteigeningsprocedure, 
meer specifiek ter realisatie van de Leiewerken en zuidelijke verplaatsing van de Leie.

Artikel 3

De gemeenteraadsbeslissing dd. 21.12.2001 waarbij voormalig perceel gelegen sectie E  nr.  1004/H4 
opgenomen werd n het openbaar domein als openbare wegenis, wordt opgeheven wat betreft dit 
onderdeel.

Artikel 4

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Vlaamse Waterweg- ter inlichting.

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

Art. 56 §1 DLB

Juridische grond

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële werking en organisatie van de erkende erediensten

Feiten, context en argumentatie

In het meerjarenplan van de stad en het kerkbestuur Sint-Vedastus is de volgende investeringssubsidie 
voorzien:

 2020: -

 2021: 25.000€

 2022: -

 2023: -

 2024: -

 2025: - 

In het kader van de globale restauratie en het beheersplan van de Sint-Vedastuskerk diende het 
kerkbestuur vóór 10 december 2020 een premie-aanvraag volgens de bijzondere procedure in bij het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Reden hiervoor is dat na die datum het Agentschap Onroerend Erfgoed 
premiedossiers boven de 250.000€ niet meer zal subsidiëren. De premie-aanvraag voor de Sint-
Vedastuskerk heeft echter betrekking op restauratiewerken aan het dak van de kerk voor een 
totaalbedrag van 1.096.984,78€ excl. BTW. 

Het subsidiabel bedrag voor de restauratiewerken bedraagt 824.206,32€. Dit bedrag kan voor 60% 
subsidie in aanmerking komen, alsook voor een bijkomend percentage van 10% voor goed onderhoud. 
Het resterend bedrag van €968.485,19 of €886.064,56 (afhankelijk van het subsidiepercentage) valt ten 
laste van het stadsbudget in het kader van het gezamenlijk meerjarenplan met de kerkbesturen.

In het huidig meerjarenplan beschikt de stad niet over het investeringskrediet om de nodige cofinanciering 
voor de restauratiewerken te voorzien. De effectieve toekenning van de erfgoedpremie voor deze 
aanvraag wordt verwacht ten vroegste begin 2023. Dit geeft de stad de nodige tijd om in een toekomstige 
wijziging van het meerjarenplan de nodige, bijkomende financiële middelen te voorzien. Wel dient het 
college nu reeds zijn principiële goedkeuring te geven zodat het kerkbestuur de premie-aanvraag voor 
de restauratiewerken kan indienen.



Bij de premie-aanvraag hoort eveneens een engagementsverklaring van de subsidiebegunstigde. De 
engagementsverklaring houdt in dat de begunstigde, d.i. het kerkbestuur Sint-Vedastus zich verbindt om 
bij toekenning van de erfgoedpremie de werken effectief uit te voeren. Er wordt voorgesteld om in de 
engagementsverklaring mee op te nemen dat de stad het nodige investeringskrediet voor de werken 
voorziet in 2023.

Op donderdag 4.12.2020 was er nog een recent overleg met de kerkfabriek Sint-Vedastus. Hierin 
werden enkele zaken verder afgesproken en afgetoetst:

- vraag tot bekijken van aantal pistes in het goedgekeurde kerkenbeleidsplan en mogelijkheid om hierin 
mee te helpen verdere stappen te ondernemen

- vraag aan de kerkfabriek om zelf te bekijken tot op welke hoogte bepaalde roerende geldmiddelen 
kunnen worden gebruikt om tussen te komen in eigen investeringen

Bij dit laatste is het belangrijk volgende bedenking mee te geven. Volgens artikel 52/1 §2 van het 
Eredienstendecreet kan de gemeente de kerkfabriek niet verplichten om reserves ( roerende en 
onroerende eigendommen en financiële beleggingen) te gebruiken voor investering in het kerkgebouw. 
Het is de bedoeling dat kerkbesturen financiële middelen kunnen aanhouden om inkomsten te 
genereren die de exploitatiebijdrage van de stad op lange termijn lager houdt.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens vindt dat dit dossier een hele boterham is na wat de schepen uitgelegd heeft. Hij 
denkt  dat zijn tussenkomst niet zo lang gaat zijn maar dat er is toch meer uitleg nodig voor deze 
gemeenteraad  omdat uiteindelijk gevraagd wordt om een aanzienlijk groot budget te gaan voorzien 
vermoedelijk in de eerste wijziging van de toekomstige meerjarenbegroting. Hij zal de volgorde van de 
schepen volgen en ook op die manier zijn vragen stellen. In eerste instantie maakt hij de bedenking dat 
het niet de eerste keer is dat lokale besturen worden vastgereden door beslissingen die plotseling zo 
van bovenlokaal neer dwarrelen. Meestal is het niet dwarrelen maar is het boenk en kan men geen kant 
uit en dit is hier dus ook het geval.  Dit zou natuurlijk helemaal absurd zijn maar dat is blijkbaar de 
zienswijze van de Vlaamse regering en hij gaat ervan uit dat dit op voorstel is van minister Diependaele 
die trouwens niet alleen erfgoed onder zijn bevoegdheden heeft maar ook de financiën in de Vlaamse 
regering beheert. Dat dan plotseling dossiers niet meer dan 250.000 euro mogen kosten of als ze 
zoveel gaan kosten dat men eigenlijk het bedrag boven de 250.000 euro niet meer gesubsidieerd krijgt. 
Of betekent dit dan dat men alles in stukjes moet gaan renoveren en inderdaad zoals de schepen zelf 
reeds voor een stukje aangaf dat men telkenmale slechts zou moeten gaan renoveren tot 250.000 
euro? Op zijn West-Vlaams gezegd is dit eigenlijk te zot voor woorden. De vraag is dan natuurlijk of 
men nog subsidies kan krijgen voor erfgoed met een grote financiële impact? Dat is misschien een 
vraag die men op een ander echelon moet bespreken maar deze vraag kan misschien ook vanuit het 
schepencollege met een of ander schrijven worden meegenomen. Dit zal niet trouwens niet het enige 
dossier zijn waarvoor subsidiëring mogelijk is en hij heeft het dan niet alleen over Menen. Hij is gelukkig 
dat hij dat dossier goed kent van in de vorige legislatuur. Dit is een heel omslachtig dossier en het was 
ook goed dat er daar eigenlijk een apart bureau voor bestaat dat ook wel de wetgeving opvolgt. Dit is 
ook opgemerkt geweest dat die wijziging eraan komt en als men nog iets wilde bereiken dat er best 
onmiddellijk op die kar werd gesprongen. Op zich is dat goed en het is natuurlijk wel een beetje vreemd 
dat de stad daar geen eigen insteek voorzien had. Het is natuurlijk zo dat bij de aanvraag van subsidies 
ook de eigen financiering bekrachtigd moet worden. Men kan moeilijk van een hogere overheid 
verwachten om subsidies te geven als de hogere overheid niet de zekerheid heeft dat de aanvragende 
overheid ook van plan is om haar eigen aandeel te gaan betalen. Dus zit de stad hier een beetje in de 
tang en men kan niet anders dan ook dat bedrag te gaan voorzien. Hij vraagt zich af waarom er niet 
een groter bedrag voorzien was in de meerjarenbegroting? Hij vindt dit wel vreemd omdat de 
meerjarenbegroting toch een heel aantal jaren beslaat om niet te zeggen de volledige legislatuur. De 
kans was reeds vroeger bestaande dat dit dossier er zou komen. Dit dossier loopt nu al niet van de 
vorige legislatuur maar nogmaals van de legislatuur ervoor en hij heeft dit reeds in de gemeenteraad 
van december 2020 gezegd. Hij weet ook wel dat voor sommige subsidieprojecten het heel lang kan 
duren vooraleer uiteindelijk de bovenlokale subsidie wordt goedgekeurd. Hij verwijst naar het belfort en 
als hij naar het belfort kijkt, dan is het toch vele jaren  opgenomen geweest in de begroting, zijnde het 
bedrag dat wij in Menen moesten voorzien en dit op vraag van sommige politici. Hij gaat ervan uit dat er 
redelijkerwijze toch een kans bestond dat dit dossier in deze legislatuur ging komen, los nu van de 



wijziging van de Vlaamse regelgeving. Men kon dit voorzien vooral  naar de laatste jaren toe, dat er 
toch wel een keer groen licht zou kunnen gegeven worden voor dat zwaar financieel maar ook 
technisch zwaar renovatiedossier. Hij vraagt hoe het komt dat een schamele 25.000 euro in die zes jaar 
slechts voorzien was? Hij gaat verder en begrijpt ook wat de schepen zei dat het inderdaad gaat om 
een pak geld dat de stad Menen moet voorzien en dit is niet min. Men weet dat als het over geld gaat, 
dat hij altijd heel goed telt en er op een zuinig verantwoorde manier probeert mee om te gaan. Het gaat 
om een heel pak geld en alleen begrijpt hij niet goed en hij vraagt hoe dat de stad denkt om te gaan 
met het feit om geld te gaan halen bij de kerkfabrieken als hij dit zo een beetje oneerbiedig mag 
uitdrukken. Hij weet wel dat de kerkfabrieken een aantal bezittingen hebben maar als men ziet wat dat 
de grootteorde is van deze middelen dan bedraagt dit niet zoveel. Maar voor hem is het goed als de 
kerkfabriek iedere euro kan investeren en kan aftrekken van de 886.000 of van 968.000 naargelang het 
subsidiebedrag. Iedere euro die erin gestoken wordt, is bij wijze van spreken een euro voor de stad 
gewonnen. Als dit in onderling overleg kan, dan vormt dit geen enkel probleem maar hij denkt toch niet 
dat er vanuit die hoek grote bedragen verwacht moeten worden. Als laatste vraagt hij of de schepen 
daarover toch enige pistes kan meegeven rekening houdende dat dit volledig op vrijwillige basis moet 
gebeuren zoals de schepen terecht al zei. Hij heeft ook gehoord over de heropening van het kerkenplan 
en hij vraagt naar de link met het huidige dossier. Hij vermoedt dat er geen financiële link is en hij ziet 
niet onmiddellijk in dat als er nog een aantal kerkgebouwen niet meer als een religieus gebouw 
bestemd zouden worden, dat dit de stad onmiddellijk zoveel gaat opleveren tenzij dat natuurlijk die 
gebouwen worden platgegooid en dat de stad er iets anders gaat opzetten. Hij zou dit graag vernemen 
mocht dit de bedoeling zijn. Kan de link verklaard worden en is dit een financiële link is of moet dit 
jammer genoeg vanuit een andere invalshoek bekeken worden? Hij zou betreuren mocht het gaan dat 
er teveel geld zou gaan naar religieuze gebouwen. Dus vermits met andere woorden de Sint-
Vedastuskerk zoveel geld opslorpt, zou er bij wijze van spreken in de religieuze kolom gekeken moeten 
worden of ze dan  plots in de toekomst maar zoveel zullen krijgen. Dit zou dan betekenen dat er best 
een aantal andere religieuze gebouwen afgeschaft zouden worden want die krijgen daar zoveel. Hij zou 
dit een verkeerde instelling vinden. Hij heeft reeds in de gemeenteraad van december verklaard dat de 
renovatie van de Sint-Vedastuskerk of van het Sint-Vedastusgebouw dat inderdaad een religieus 
gebouw is, niet zozeer vanuit de religieuze hoek moet bekeken worden maar zoals trouwens ook de 
subsidies vanuit onroerend erfgoed duiden. Met andere woorden gaat het vooral over het behoud van 
het onroerend erfgoed en niet om het behoud van een kerk. Schepen Vanryckegem probeert 
gestructureerd te antwoorden. De eerste bedenking rond het absurde wijzigen van die premies en onze 
impact hier op onze meerjarenplanning is enerzijds terecht omdat dit wel de subsidies wijzigt waarop de 
stad kan rekenen. De schepen wil anderzijds toch de bevoegde minister ergens verdedigen omdat hij 
de eeuwen durende wachtlijst op korte termijn wil wegwerken. Zo heeft de stad ook meer dan 15 jaar 
moeten wachten voor het belfort en stadhuis. In de nieuwe regeling worden de subsidieschijven 
eigenlijk op jaarlijkse basis toegekend en zo kan men heel vlot beginnen subsidiëren. De minister zal op 
die manier eigenlijk op korte termijn proberen alle wachtlijsten op te ruimen en daarnaast zullen op 
jaarbasis al de grote projecten dus iedere keer een nieuwe schijf toegekend krijgen. Ze kan zich 
inbeelden dat bijvoorbeeld volgend jaar voor de kerken en elk jaar daarna de grote dossiers blijvend 
aangepakt zullen worden. Daarnaast verzekert ze dat de stad een dossier voor de molen De Goede 
Hoop zal indienen en ze hoopt dat de stad geen 10 jaar zal moeten wachten. Ze wil wel de nieuwe 
regeling verdedigen want die wachtlijsten werkten iedereen op de zenuwen. Erfgoeddossiers waren 
nooit zeker wanneer er middelen loskwamen en men wist niet op welke stapel de dossiers 
terechtkwamen. Verder deelt ze me dat de insteek voorzien werd vanuit de kerk voor de investeringen 
in het meerjarenplan. De stad heeft gewerkt op basis van een aantal kernwaarden samen met het 
centraal kerkbestuur van in het begin van deze legislatuur. Het ging over het vertrouwen in de twee 
overheden namelijk de kerkelijke overheid en het  stadsbestuur. Dit dossier werd in nauw overleg 
behandeld en zoals het raadslid het inderdaad aangaf wordt  iedere euro omgedraaid. Ook is er overleg 
geweest met de financieel beheerder en met alle kerkbesturen en er werden daar een aantal keuzes 
gemaakt. Op jaarbasis wordt ruim 800.000 euro per jaar sowieso globaal voorzien voor alle kerken 
samen en men zich hierop niet vastpinnen. Een aantal dossiers werden uitgebreid en in de 
meerjarenplanning vastgezet. Met alle kerkbesturen werd overeengekomen dat alle niet zekere zaken 
die in deze legislatuur al moesten vastgeprikt worden, dat de steden deze zaken er niet ging 
insteken.  Het kerkenplan was in het begin van deze legislatuur ook nog niet goedgekeurd. Wel was er 
het vertrouwen dat als grote dossiers naar boven kwamen dat die zeker overwogen gingen worden om 
als de nood er was.  Voor het dossier zoals dat van de Sint-Vedastuskerk kon overwogen worden om 



dat in de meerjarenplanning te steken. Mochten al die dossiers opgenomen worden, dan zou de 
meerjarenplanning plots bij wijze van spreken met 10 miljoen euro extra investeringen zou stijgen en 
dat deze middelen misschien 6 jaar andere projecten zouden blokkeren en eigenlijk daarmee ook heel 
wat andere zaken zouden hypothekeren. Er was het vertrouwen en het kerkbestuur is op die kar 
gesprongen. In december 2020 is men meteen samengekomen en er is een aantal keren overleg 
geweest. Dit werd bekeken en de stad heeft zich geëngageerd om dit in het meerjarenplan op te 
nemen. Het was ongelukkig omdat dit op korte termijn komt en dat was ook ongelukkig voor het 
kerkbestuur dat zij dit dan plots versneld moesten doorduwen. Ze heeft dat ook meegenomen en 
ernstig overwogen zodat de stad zich daarin kan vinden zodat de stad zich hiervoor kan engageren in 
2022. De derde vraag betrof de vraag of de kerkfabrieken geëngageerd kunnen worden om hun eigen 
middelen te investeren in kerkgebouwen. Ze meldde dat al mag het niet dat de stad ook wordt 
gevraagd om te investeren bijvoorbeeld in het exclusieve gebruik van ruimtes bijvoorbeeld voor 
vergaderingen die voor kerkbesturen moeten voorzien worden en niet voor andere verenigingen. Ook 
daar doet de stad de nodige investeringen en dat is ook een verplichting. Het kerkbestuur heeft zich 
geëngageerd om te overwegen om bij eigen renovaties of zaken die zich opdringen om zelf proberen te 
investeren en dat mag wel. Het centraal kerkbestuur mag dan wel een beroep doen op het 
stadsbestuur maar alleen heeft het kerkbestuur gesteld om dit mee te bekijken. Het gaat niet om grote 
budgetten maar de stad kent wel de budgetten omdat hierover elk jaar moet worden gerapporteerd aan 
het schepencollege en aan de gemeenteraad. Zodra het kerkbestuur het engagement genomen heeft 
om met de middelen die zij heeft en  ook om eens mee te kijken. De stad kan dit niet alleen en dit heft 
dan ook een stuk de last van de stad op. Ten slotte werd het engagement genomen om het kerkenplan 
opnieuw te bekijken. Ze is blij dat het kerkenplan er is en dat garandeert de stad het recht op premies. 
Van bij de start is het kerkenplan een  dynamisch plan. Het kerkenplan leeft en jaarlijks ook vertrekken 
er priesters en wijzigen er zaken in het centraal kerkbestuur en de kerkbesturen apart. Het kerkenplan 
is een inhoudelijk verhaal dat gaat over wat er in de kerk gebeurt. Er kunnen samenkomsten in het 
religieuze gedeelte doorgaan maar er is ook een pragmatisch deel dat herbestemd kan worden waarbij 
de kerk die investeringen moet dragen. Heel wat kerkvragen dringen zich weer op. Wat zal er gebeuren 
met Sint-Jozefskerk? Zijn er daar nieuwe vragen? De Sint-Janskerk is ook aan het renoveren. Ze heeft 
gisterenavond nog samengezeten met het centraal kerkbestuur en zij vinden zich daarin om in de loop 
van dit jaar te kijken wat er nog allemaal afkomt van financiële vragen. Hoe wordt de huidige invulling 
gezien en natuurlijk onder corona kan dit niet echt bekeken worden. Zijn er nog veranderingen op 
komst en welke prioritaire zaken moeten bekeken worden en welke gebouwen en misschien andere 
investeringen die niet prioritair zijn. Dit zou bekeken, besproken en overwogen moeten worden. Er zijn 
nog geen conclusies getrokken. Er is zeker aandacht voor deze waardevolle erfgoedgebouwen. Ze 
staat er volledig achter om die gebouwen zeker op de lange termijn te behouden en te restaureren. Ze 
wenst ook elke euro te investeren in gebouwen die gebruikt worden en die voor veel mensen een 
bereik hebben. Soms moeten er ook keuzes gemaakt worden omdat de stad ook op de centen moet 
letten zoals de schepen van financiën aangeeft. Het is in alle belang dat de stad voor alle 
kerkgebouwen die keuzes durft te maken samen met centraal kerkbestuur. Raadslid Coppens begrijpt 
nog  nog altijd niet goed de link tussen een dynamisch kerkenplan waar hij trouwens volledig achter 
staat en het herbekijken van het kerkenplan dat om de zoveel jaar moet herbekeken worden. Iedereen 
is een beetje in snelheid genomen qua financiering van de Sint-Vedastuskerk. Plotseling moet dan het 
kerkenplan snel mee opgenomen worden en dat begrijpt hij niet goed. Als het kerkenplan iets 
dynamisch is, dan hoeft dit dan terug te komen op het moment dat het moet terugkomen. Er wordt dan 
wel bekeken wat de nieuwe invulling is van een kerk en daar is iedereen mee akkoord. Blijkbaar 
moeten die 2 zaken toch echt samen bekeken worden. Dat komt ook tot uiting in het antwoord van de 
schepen en dat begrijpt hij eigenlijk niet zo goed en hij vraagt of de schepen daar nog iets meer kan 
over zeggen? Schepen Vanryckegem stelt dat het eigenlijk heel eenvoudig is. In gebouwen investeren 
kost heel veel geld en de stad wil met plezier investeren en ook erfgoed ondersteunen maar dat vergt 
ook wel dat er keuzes gemaakt moeten worden. En dat kerkplan heeft een visie naar invulling van 
gebouwen nodig. De stad is al tegen het eind van dit jaar twee jaar verder en die visie moet opnieuw 
bekeken worden of er wijzigingen zijn? Moet er in al die gebouwen evenveel geïnvesteerd worden of 
zijn er daar al veranderingen in? Anders blijven alle kerkbesturen apart ook met hun dossiers afkomen 
en het globale plaatje moet bewaakt blijven met de financiële keuzes om daar prioriteiten te stellen. Het 
gaat over miljoenen euro’s dat ook door onze eigen inwoners betaald moet worden. Dit gebeurt 
in  overleg en met goedkeuring van het centraal kerkbestuur en de stad verwacht ook dat het 
kerkbestuur blijft mee nadenken wat de noden zijn en wat prioritair bestemd kan worden. Als er 



wijzigingen zijn in het kerkenplan gaat het om de invulling maar gaat het ook om het zeer goed bijsturen 
van de middelen van onze belastingbetalers.

Stemming

Met 30 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, 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, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de premie-aanvraag en keurt dit principieel goed.

Artikel 2: De gemeenteraad engageert zich om de nodige financiële kredieten te voorzien in het MJP in 
2023 mits de hierna volgende engagementen worden opgenomen: 

 het centraal kerkbestuur engageert zich om de bespreking van het kerkenplan te heropenen, ifv 
het verder bekijken van de invulling-noodwendigheid 

 het kerkbestuur Sint-Vedastus engageert zich om de financiële invulling te bekijken om eigen 
middelen mee in te zetten om de impact op het meerjarenplan van de stad te compenseren.

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

Art 246 Gemeentedecreet

Juridische grond

Art 246 Gemeentedecreet

Feiten, context en argumentatie

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

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online gebeuren. 

Agendapunten: 

 Vorig verslag (email in bijlage) 

o Opmerkingen/goedkeuring

 Aanstellen nieuw bestuurslid 

o Vervanging Emilie Gelaude

 Update activiteiten CC De Steiger 

o Enkele hoogtepunten in 2020

 Financieel 

o Begroting 2021 (bijlage)

o Impact corona

 Infrastructuur 

o Opfrissingswerken CC De Steiger

o SF kerk

o Stadsmuseum



 Het Applauws 

o Ingebruikname sinds 4/1

o Centrumleider Jan Verbrugge

o Ambities vanuit CC De Steiger

 Varia

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad heeft kennis genomen van de dagorde van de algemene vergadering van 
CC De Steiger vzw.

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

Decreet lokaal Bestuur artikel 41.

Juridische grond

Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977 en 29 
november 2002

Overwegende het besluit van de Vlaamse regering dd. 23 juli 1997 tot uitvoering van art. 3 van 
bovenvermeld decreet

Gelet op de doorverwijzing van het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 20 januari 
2021

Feiten, context en argumentatie

Nood aan 2 nieuwe straatnamen voor 2 verkavelingen:

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

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

Criteria: geen te lange namen en geen namen van personen die nog in leven zijn
Voorstellen dienst Archief:

 Rekkem: De Rode Poort en Steenburg

 Menen: Vrouwenhof

Op voorstel van dienst integratie ook ingaan op voorstel ‘Meer vrouw op straat’ en hiervoor inspiratie 
halen bij pittige vrouwen uit Menen (brochure). Behalve Yvonne Serruysstraat en 3 koninklijke titels zijn 
er geen vrouwennamen in Menen. Er wordt gepleit om meer straatnamen te benoemen naar vrouwen, 
die iets betekend hebben in Menen, zoals Marie Schellinck, Pauline Vanden Berghe, Sirène Missiaen, 
…

Voorstellen helikoptergroep Cultuurforum (2 maart 2020)

 Rekkem: Steenburg

Motivatie: naar de naam van een vroegere boerderij/boerenhof,

 

 Menen: Sirène Missiaenstraat



Motivatie: In 1928 werd Sirène Vlaams secretaresse-propagandiste van de Socialistisch Vooruitziende 
Vrouwen. Zij richtte in 1930 de eerste SVV-afdeling op in Menen. In 1932 werd ze benoemd tot 
schepen van Gezondheid en Sociale werken. Ze was een echte socialiste die betere 
leefomstandigheden en meer appreciatie wou voor de gewone arbeider. De feministe streefde haar 
ganse leven voor een betere levenssituatie voor de vrouw en voor gelijke rechten. Ze kreeg 
verschillende onderscheidingen en eretekens. Ze overleed op 8 mei 1976.

Na de principiële goedkeuring wordt het openbaar onderzoek gestart.

Tussenkomsten

Raadslid Mrktchyan meldt dat ze als trotse feministe opkeek toen Sofie Lemaire in 2019 de hashtag 
'meer vrouw op straat' lanceerde. De reden voor haar actie was dat slechts 7% van alle straatnamen in 
Vlaanderen  verwezen naar een vrouw. Op historisch vlak bleven heel wat vrouwen en hun betekenis 
lang onderbelicht en één van de gevolgen is dan ook de beperkte erkenning die zij kregen. De reactie 
hiertegen en de emancipatie van de vrouw is ook niet nieuw en ondertussen is er een lange traditie van 
feminisme. Maar de lange weg echter is nog niet af, bewijze ook de publieke straatnamen. Daarom is 
ze zeer verheugd dat Menen meteen met een nieuwe straatnaam aansluit bij de actie die Sofie Lemaire 
2 jaar geleden begon. Bij latere naamswijzigingen of nieuwe straten kan er verder gezocht worden in de 
geschiedenis van Menen, Lauwe en Rekkem. De stad heeft nog boeiende vrouwelijke figuren waarvoor 
publieke erkenning mag bestaan. De bron waaruit te putten kan natuurlijk ook ruimer of hedendaagser. 
De inspiratie voor namen hoeft immers niet lokaal te zijn. Zo is Malala Yousafzai bijvoorbeeld ook erg 
inspirerend en met haar doorzettingskracht belichaamt zij de emancipatie van jonge meisjes op het 
wereldtoneel en zij is eigenlijk slechts één van de voorbeelden. Het is alvast een zeer positief 
aandachtspunt en zij hoopt dat er ook in de toekomst hier meer  aandacht aan wordt 
geschonken. Raadslid Bonte-Vanraes meldt dat ze blij is met deze keuze en het verwondert haar niet 
en ze had eigenlijk niet anders verwacht dat deze coalitie de naam ging kiezen van Sirène Missiaen en 
dit gezien de koers die hier in Menen wordt gevaren en dat ook had ze verwacht. Ze leest in het dossier 
dat ze een echte socialiste was en ze vraagt zich af of er ook onechte socialisten zijn of zijn dat de 
salonsocialisten of zijn dat mensen zonder partijkaart met toch wel een socialistisch gedachtegoed? 
Hier hoeft niemand op te antwoorden. Niettemin heeft ze toch even gegrasduind in het leven van Sirène 
Missiaen en het moet eigenlijk gezegd zijn dat dit een dame was met een groot sociaal engagement en 
los van haar partijkaart wil zij dat voorstel toch steunen. Raadslid Mingels vindt het een zeer goede 
evolutie en hij sluit zich aan bij het streven van raadslid Mkrtchyan, die een warm pleidooi houdt voor 
meer vrouwen in de straten, in de zin van straatnaamborden. Dit is zeer goed en hij begrijpt de 
kwinkslag van raadslid Bonte-Vanraes over echte en andere socialisten. Hij is zeer verheugd dat 
eigenlijk naast prominente socialistische burgemeesters ook een vrouwelijke naam, die een zeer groot 
engagement getoond heeft, in een straatnaam te zien verschijnen. Het is belangrijk dat de stad de 
geschiedenis van de stad op die manier ook vorm probeert te geven. In elk geval laat dit de burgers op 
die manier nadenken over ons verleden. Hij stelt voor dat de stad meer doet dan enkel een straatnaam 
en dat de stad aan de slag gaat met de informatie die misschien in dit kader is verzameld en om die 
ook publiek maken op één of andere manier. Dit hoeft misschien daarom niet dit jaar te gebeuren. Dit is 
geen pleidooi om extra verkavelingen te voorzien. Als de stad nog meer straten een vrouwelijke naam 
wenst te geven, dan richt hij zich tot het raadslid en er kan een vrouwenwandeling georganiseerd 
worden, een echte vrouwenwandeling, in die zin met verwijzing naar prominente figuren uit de Menense 
geschiedenis. Hij begrijpt de verwijzing naar vrouwen van buiten Menen en dat is zeker terecht. Maar in 
Menen is er inderdaad een schat aan informatie wat betreft vrouwelijke figuren die tot nu toe 
onderbelicht zijn gebleven. Hij sluit zich volmondig aan bij het voorstel dat hier dus voorligt. Hij kijkt zeer 
erg uit naar de toekomst en hier wordt een klein stapje in de juiste richting gezet. Schepen 
Vanryckegem dankt voor de positieve reacties op deze vrouwen in het straatbeeld en dit zal ze zeker 
aanmoedigen. Ze begrijpt niet dat raadslid Bonte-Vanraes bij dit inhoudelijke punt de vraag stelt naar 
echte socialisten. Het gaat niet op om te stellen of er echte christendemocraten bestaan en of er ook 
echte of niet echte Groenen bestaan. Het gaat eigenlijk meer over een eerste politica als vrouw die 
daar in die tijd durfde op te komen in een volstrekte mannelijke wereld. Het bewuste woordje moet 
begrepen worden dat ze iemand was die voor dat sociale stond. In de toekomst kan die historische 
duiding meegegeven worden op het straatnaambord zelf. Een vrouwenwandeling is ook mogelijk, maar 
men moet dan geen namen van mannen verwachten in al die verkavelingen. Maar alle gekheid op een 
stokje denkt ze dat er echt wel verder op die weg gegaan kan worden en er is dan een 
inhaalmanoeuvre nodig.



Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: de gemeenteraad keurt de straatnaam 'Steenburg' voor de verkaveling te Rekkem tussen de 
Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat principieel goed

Artikel 2: de gemeenteraad keurt de straatnaam 'Sirène Missiaenstraat' voor de verkaveling te Menen 
tussen de Hogeweg en Diksmuidestraat principieel goed

13. GR/2021/006 | Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
Juridische grond

art. 38 DLB

Feiten, context en argumentatie

Op 22 oktober 2020 werd overleg gepleegd met de fractieleiders omtrent het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad. De voornaamste aandachtspunten waren :

 inspelen op de mogelijkheid tot het digitale vergaderen van de gemeenteraad.

 het soepeler verloop mogelijk van de mondelinge vragen waarbij de tussenkomsten beperkter 
worden gehouden.

 de werking van de gemeenteraadscommissies beter te stroomlijnen.       

Na het schepencollege van 4 november 2020 werd aan de fractieleiders voorgesteld om de toekenning 
van het presentiegeld afhankelijk te maken van een aanwezigheid van minstens 2 uren. Er kwamen 
drie reacties van fractieleiders die dit voorstel niet konden onderschrijven of nog niet besproken 
hadden.       

Tussenkomsten

Raadslid Maxy wenst eerst en vooral te verwijzen naar het fractieleidersoverleg dat alle fracties de 
mogelijkheid bood om het huishoudelijk reglement te herbekijken en te evalueren. Iedere fractie was 
uitgenodigd maar niet iedere fractie was inderdaad vertegenwoordigd. Ze ervaarde vanuit haar fractie 
dit overleg als zeer zinvol. Dit overleg bood eigenlijk een boeiende werking en dit mag wat haar betreft 
zeker in de toekomst op deze manier blijven. Ze heeft ook gezien dat er heel wat aanpassingen aan het 
huishoudelijk reglement meegenomen werden. Vanuit haar fractie heeft ze bepaalde insteken geleverd 
als het gaat over de organisatie van de raadscommissies. Ze merkt dat er rekening gehouden werd met 
de timing van de organisatie van die raadscommissies en dat deze niet georganiseerd worden in de 
laatste zes dagen voor de gemeenteraadszitting. Er wordt ook geprobeerd om vroegtijdiger de agenda 
en de bijlagen van die commissies over te maken. Er is een tijdslimiet voorzien met voldoende tijd om 
dit voor te bereiden. Binnen de maand volgt er dan ook een verslag. Tot op vandaag is dat tot de 
volgende commissie die soms eigenlijk maanden later tot een half jaar later volgt. Dus dat is zeer fijn. 
Het enige vervelende was dat nadat het boeiende overleg had plaatsgevonden ergens rond de 20ste 
oktober, er in datzelfde najaar inderdaad per mail een nieuw voorstel bij de fracties terecht komt dat 
eigenlijk geen motivatie bevatte. Haar fractie heeft daar inderdaad negatief op geantwoord net als de 
andere fracties. Dit toont opnieuw aan dat het toch beter is om in een fractieoverleg dergelijke 
voorstellen te gaan poneren en niet zomaar een week nadien per mail iets voor te stellen dan nog 
zonder motivatie. Binnen de week moest er dan teruggekoppeld worden met de fracties. Ze vindt dit 
geen zo’n goed voorbeeld van een goede samenwerking. Er zijn op vandaag al heel wat zaken 
opgenomen maar er zijn volgens haar fractie nog altijd wat gebreken of zaken waarvan ze vindt dat  het 
huishoudelijk reglement tekortschiet. Ze verwijst bijvoorbeeld naar het mailverkeer daaromtrent in de 
maand december vorig jaar, voorafgaand aan de laatste zitting van 2020. Ze vroeg daarin proactief om 
de zware gemeenteraadsagenda van 42 punten in de maand december 2020 om de gemeenteraad 
eigenlijk op een betere manier te gaan organiseren. E zijn voorbeelden in Kortrijk, Roeselare, waarbij er 
uitgeweken wordt naar een zaterdagvoormiddag, waar het meerjarenplan of het budget dan wordt 
besproken ofwel op een andere avond. Hier in Menen werd gekozen om dat niet te doen. Het is nog 



altijd een gemis dat dit niet opgenomen is in het huishoudelijk reglement waarbij er een bepaalde duur 
of een bepaald maximum zou kunnen gehanteerd worden. Nu is het eigenlijk de voorzitter die zelf met 
de algemene directeur bepaalt wanneer dat een agenda behapbaar is of niet en ook wanneer dat de 
limieten van een normale vergadering al dan niet worden overschreden. In coronatijden moet alles 
digitaal gebeuren met vergaderingen die om 19 uur ’s avonds starten en die eindigen na middernacht. 
Dit is dan meer dan 5 uur efficiënt vergaderen achter de camera thuis en met een gewone werkdag de 
dag nadien is dat ook zeker niet interessant. De gemeenteraad is het democratisch orgaan en de 
vertegenwoordiging van het volk en heeft dan ook de nood en het recht om die maandelijkse zittingen 
te kunnen hebben om ook enige controle en enige vraagstelling te kunnen doen naar het 
schepencollege. Het aantal zittingen per jaar moet gewaarborgd blijven. De zitting van januari 2021 
werd geschrapt en momenteel zit men nog aan 10 gemeenteraadszittingen op de teller voor 2021. De 
gemeenteraad heeft dus fundamenteel ook het recht op de waarborg van die 10 zittingen en dit zeker 
ook het wettelijke minimum. De zitting van januari 2021 mocht voor haar doorgegaan zijn ook al is er 
dan een beperktere agenda. De gemeenteraad heeft dan ook de tijd en de mogelijkheid om bepaalde 
dossiers aan de hand van mondelinge vragen te bespreken en aan te brengen. Voor haar fractie is dat 
zeker een belangrijk item. Ze geeft nog mee dat de mondelinge vragen in de vorige legislatuur nog 
ingediend konden worden tot de dag zelf van de zitting. Nu werd er gekozen om dat twee dagen eerder 
te laten indienen. Voor haar zou het nog mogelijk moeten zijn om actualiteitsvragen te kunnen stellen 
en ze verwijst naar Wervik. Een mondelinge vraag wordt daar twee dagen vooraf aan de zitting 
ingediend maar de dag zelf van de zitting kan men tot 18 uur ’s avonds een actualiteitsvraag indienen. 
Misschien is dat ook iets en dat heeft zij ook geponeerd en dat staat misschien niet in het verslag maar 
ze heeft dat wel zeker ook aangebracht. De inperking van de spreektijd bij mondelinge vragen, 
voorheen kreeg de vraagsteller 5 minuten en het schepencollege ook 5 minuten. Dit wordt nu ingeperkt 
en nu wordt er overgestapt van 5 naar 3 minuten. De 4 minuten worden naar 2 minuten teruggebracht. 
Ze zou graag nog aanvullen om de werkwijze van de hogere overheid en de parlementen over te 
nemen om het laatste woord aan de vraagsteller te geven. De vraagsteller doet uiteindelijk ook het 
voorbereidende werk, de vraag wordt beantwoord maar eigenlijk kan de conclusie best door de 
vraagsteller gebeuren. Op vandaag is dat ook niet echt voorzien. Ze heeft nog een opmerking over de 
schriftelijke vragen. Ze vraagt ook om de agenda niet zwaarder dan nodig te maken zodat alles 
behapbaar en redelijk gehouden wordt. Als ze haar mondelinge vragen niet stelt en ze ervoor kiest om 
schriftelijke vragen te stellen dan is het ook interessant om een snellere en beperktere responstijd op 
de schriftelijke vragen te bekomen. Op vandaag staat in het reglement dat er tot 1 maand tijd is voor de 
administratie en het college om een antwoord te formuleren. Ze heeft ook op het fractieleidersoverleg 
gevraagd om dat ook in te korten zoals bijvoorbeeld Wervik dat doet. Wervik  engageert zich naar de 
raad om dat binnen de 14 dagen te doen. Ze hoopt dat ook Menen dat kan doen want ze stelt vast dat 
de oppositie flexibel moet zijn bij het indienen van mondelinge vragen, zijnde 2 dagen eerder. Het zou 
fijn zijn dat raadsleden die ook beroepshalve nog een andere voltijdse job hebben dat die mensen dan 
ook wat gesteund worden in een snellere responstijd. Het kan niet zijn dat een buurtbewoner  een 
vraag stelt aan een raadslid en dat de buurtbewoner veel sneller een antwoord kan verkrijgen dan het 
raadslid. Dit is des te beter maar het zou altijd zo moeten zijn en eigenlijk als raadslid staat men in 
zijn  hemd als men pas na een maand in principe een antwoord op een eenvoudige vraag kan krijgen. 
Wat dat betreft zijn er wel nog wat verbeteringen mogelijk in de toekomst. Dus eigenlijk vanuit haar 
fractie gaat zij  dit reglement daarom ook niet goedkeuren. Raadslid Mingels bedankt de voorzitter 
voor de moeite die hij gedaan heeft op het vlak van het bijeenroepen van het fractieleidersoverleg. Het 
thema van het bijeenroepen van het fractieleidersoverleg is natuurlijk een andere zaak maar hij is nogal 
een believer van het gegeven dat de fractieleiders ook heel veel kunnen doen zonder daarom de rol 
van de gemeenteraad daarin te vergeten. Hij verwijst naar de periodes van corona bijvoorbeeld en naar 
het feit dat, als hij zich niet vergist, dat er eigenlijk amper contacten zijn geweest tussen de laatste 
gemeenteraad halverwege december en tot nu. Dat is eigenlijk wel lang, wetende dat er heel veel 
zaken lopende zijn. Bijvoorbeeld zou er ook in het reglement het woord "fractieleidersoverleg" 
opgenomen kunnen worden om misschien de kansen die daarin zaten wat meer te benutten. Hij volgt 
daar zeker CD&V in om het gegeven van het fractieleidersoverleg nog een extra keer te bekijken. Hij 
vindt het spijtig en collega Maxy heeft dit ook al aangegeven dat dit overleg, hoewel  het uiteindelijk in 
een vrij positieve sfeer is verlopen, niet is gevolgd door twee partijen uit de meerderheid. Zoals collega 
Maxy ook al heeft aangegeven is er pas later een vreemd mailtje gekomen om daar nog een aanvulling 
aan te doen. Hij wil ook nog wel meegeven en hij denkt niet dat hij daar niet de waarheid mee geweld 
aandoet dat er tijdens de evaluatie ook een beetje gemarchandeerd is tussen enerzijds de mogelijkheid 



om het aantal vragen te beperken en anderzijds om de tijdsduur aan te passen. Hij heeft dan toch als 
fractieleider van Groen beslist om misschien toch eerder wel mee te gaan in het beperken van de 
tijdsduur wat de mondelinge vragen betreft. Hij gelooft heel sterk dat de gemeenteraad zijn basis 
van  democratische principes niet zomaar over boord mag en kan gooien. Er is een decreet lokaal 
bestuur dat trouwens daarover waakt maar dat belet niet dat hij eigenlijk geconfronteerd werd in die 
evaluatie met het feitelijk voorstel om het aantal mondelinge vragen voor de gemeenteraad te 
beperken. Hij vindt dat altijd een spijtig iets en het is ook al eerder een keer gebeurd in het begin van de 
corona dat een voorstel een keer gedaan werd om helemaal geen mondelinge vragen meer toe te laten 
kwestie van het vergaderen beter te laten verlopen. Dat heeft hem heel hard geraakt, niet alleen als 
fractieleider maar eerder ook als democraat. Hij is in die zin met zeer gemengde gevoelens van die 
tafel weggegaan. Hij drukt nogmaals zijn volle appreciatie uit voor de inspanningen van de voorzitter, 
want die heeft echt zijn best gedaan. Alleen hadden de fracties en hij gebruikt het meervoud van 
fracties heel duidelijk beter hun best kunnen doen. Hij kijkt dan heel specifiek naar twee fracties van 
deze meerderheid die deze kans om als collega’s aan tafel te gaan zitten hebben laten passeren. 
Eigenlijk is het ook meewarig hoe men met de mail is omgegaan. Zijn fractie zal de vraag ondersteunen 
om actualiteitsvragen te kunnen stellen. Dat hoeft geen moeilijk gegeven te zijn in die zin dat iedereen 
wel min of meer weet welke actualiteitsvragen er kunnen gesteld worden als men een klein beetje de 
zaken in Menen volgt. Dat zijn echt geen zaken bij wijze van spreken om het tapijt van onder de voeten 
van de meerderheid te trekken. Het is gewoon een kwestie dat gemeenteraadsleden, en dat is hun taak 
op een treffelijke manier kunnen discussiëren over zaken die actueel zijn en dus niet moeten wachten 
tot de gemeenteraad van een maand later om de zaken die intussen al voluit de kranten hebben 
gehaald te kunnen bespreken. Het lijkt hem eigenlijk een hiaat in de herwerkte editie van het 
gemeenteraadsreglement. Hij wil zeker nog een keer benadrukken dat men daar kansen heeft laten 
liggen. Hij zal zich in deze ook negatief uitspreken over wat voorligt omdat hij hoopt dat de meerderheid 
zich herpakt als het gaat over overleggen en dat er terug een echt overleg kan komen waar 
meerderheid en oppositie blijk geven van waardering voor elkaar en ook ruimte willen creëren voor 
elkaar. Indien dit niet gebeurt, zal hij zich in de  toekomst ook systematisch negatief uitspreken over elk 
voorstel dat in die zin op tafel wordt gelegd.  Raadslid Vandendriessche houdt het kort en heeft dat 
ook zo gehoord en hij heeft dit ook zo meegemaakt. Op die fractievergadering werd iedereen gehoord 
maar met de opmerkingen werd niet altijd rekening gehouden. Zijn fractie zal zich onthouden zoals de 
fractie van CD&V en Groen. De Voorzitter wenst eerst en vooral iedereen te bedanken die 
tussengekomen is. Hij heeft horen zeggen dat het initiatief omtrent de fractievergadering als ook de 
vergadering zelf heel positief en constructief is verlopen. Hij wil daar ook iedereen bedanken voor de 
medewerking daaromtrent en hij was inderdaad ook van oordeel dat het overleg daar heel open en heel 
transparant was. Hij zou absoluut niet willen zeggen dat er gemarchandeerd werd  maar er werd 
constructief nagedacht hoe de werking van de gemeenteraad verbeterd kan worden en dat is ook altijd 
de bedoeling geweest van zijn insteek voor dit overleg. Hij betreurt het eigenlijk een klein beetje dat wat 
voorligt er in feite was naar aanleiding van een consensus van de aanwezige mensen op het 
overleg.  Het was na het overleg en al die opmerkingen waarover men het eens was, zijn ook 
meegenomen en opgenomen in dit reglement. Het feit dat er achteraf nog ideeën komen, dan kan dat 
inderdaad gebeuren. Hij heeft ook gehoord dat raadslid Maxy een opmerking heeft over de duurtijd van 
de gemeenteraad en het eventueel opsplitsen. Aan raadslid Maxy deelt hij eerlijkheidshalve mee dat dit 
niet aan bod gekomen is op het overleg. Andere elementen zijn wel aan bod gekomen en die zijn 
inderdaad ook besproken en ook opgenomen. Uw opmerkingen zoals nogmaals meegedeeld zijn 
inderdaad ook besproken geweest en zijn op een of andere manier ook verwerkt in het reglement. Aan 
raadslid Mingels geeft hij mee dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het feit van het 
houden en de belofte van een fractievergadering omtrent het huishoudelijk reglement. Anders kan er 
ook een overleg gepland worden tussen meerderheid en oppositie en dit is ook een fractieoverleg. Hij 
heeft meer bepaald hier enkel en alleen de belofte gemaakt hier nu om samen te komen om het 
huishoudelijk reglement te evalueren. Hij denkt dat het overleg constructief is verlopen. Hij betreurt het 
een klein beetje dat raadslid Mingels dit element aangrijpt om misschien andere elementen waarvan dat 
hij vindt dat hij minder gehoord werd of minder betrokken geweest is om dit hier nu erbij te betrekken. 
Maar het staat hem vrij om dit zo te oordelen en hij doet nogmaals een oproep om hier enkel en alleen 
over het reglement te spreken waarover het overleg heeft plaatsgevonden en daarover ook consensus 
bereikt. Dit werd ook zo opgenomen in het reglement. Raadslid Mingels begrijpt de reactie van de 
voorzitter en eerlijk gezegd heeft hij lang getwijfeld. Hij heeft lang getwijfeld en als het enkel ging over 
het overleg en een aantal zaken die daar zijn aan bod gekomen, dan had hij zich onthouden. Men kan 



zich onthouden omdat men uiteindelijk van mening kan verschillen over het woordje marchanderen. 
Maar initieel was een van de belangrijkste discussies daar het beperken van mondelinge vragen ofwel 
het beperken van de antwoorden of de tijd tot discussie. Iedereen weet zijn gevoeligheid wat dat laatste 
betreft en evenzeer zijn gevoeligheid wat het eerste betreft. Hij zat daar zeer ongemakkelijk en hij was 
op dat vlak ook geen vragende partij om het reglement te gaan evalueren. Maar goed en hij is hierin 
meegegaan en hij is misschien fout geweest in het aangeven dat hij  akkoord ging met dit punt en dit 
zou best kunnen. Als dit zo wil hij zich daarvoor excuseren maar het is en blijft een feit dat hij nadien 
met een zeer ongemakkelijk gevoel is beginnen rondlopen naar aanleiding van die mail. Hij is ook 
eigenlijk niet overtuigd over de reden waarom men op die manier te werk is gegaan. Hij  heeft de 
meerderheidspartijen of het schepencollege die deze mail gestuurd hebben ook niet meer gehoord over 
de reden waarom. De beide meerderheidspartijen die afwezig zijn gebleven tijdens dat overleg heeft hij 
ook niet meer gehoord over de reden waarom dat zij niet geparticipeerd hebben. Hij voelt zich daar 
eigenlijk niet gemakkelijk bij en hij weet niet of die mensen daar zichzelf daar gemakkelijk bij voelen 
maar dat is dan voor hun rekening. Hij wil wel aangeven dat hij eigenlijk qua constructiviteit positief is 
geweest naar de voorzitter, maar minder naar het schepencollege in dat verband. Hij is dan beginnen 
overwegen omdat hij in het verleden en zeker in de voorbije weken eigenlijk de oorverdovende stilte 
gemerkt heeft naar de gemeenteraad toe. Hier zitten allemaal leden van de gemeenteraad en als men 
de organogrammen bekijkt eigenlijk is de gemeenteraad het orgaan dat boven alles staat en waar 
eigenlijk heel veel mogelijk is. Hier wordt er eerder gestreefd naar beperkingen en hij zegt dit niet 
persoonlijk naar de voorzitter en dat is een andere kwestie. Er wordt eigenlijk gestreefd naar 
beperkingen in plaats van te kijken op welke manier het democratisch gehalte van de gemeenteraad 
gemaximaliseerd kan worden en zeker als het over de oppositie gaat. Het is een beetje vanuit dat 
gegeven dat hij terugkomt op die vergadering of liever op het resultaat dat vandaag voorligt en vandaar 
dat die opmerking gemaakt wordt. Raadslid Maxy wilde nog kort terugkomen op het feit van het 
verslag dat bijgevoegd was. Ze is onmiddellijk haar mailbox gaan bekijken en ze durft wel eens 
bepaalde mails te vergeten of uit het oog verliezen. Ze denkt niet dat ze het verslag dat nu als bijlage bij 
het punt gevoegd werd, gekregen heeft. Wel werd kort na de fractieleidersvergadering een mail 
rondgestuurd. Ze hoort de voorzitter zeggen dat in het verslag alle zaken opgenomen zijn waar dat de 
vergadering zich enigszins kon in vinden en dat kan inderdaad zijn. Maar als het gaat over de duurtijd 
van de zittingen dan merkt ze wel op in haar eigen notities die misschien minder waarde hebben als het 
gaat over woord tegen woord. Ze ziet dit wel letterlijk opgenomen in haar notities ter voorbereiding van 
de fractieleidersvergadering met vermelding van de duurtijd. Voor zover ze zich goed  herinnert, werd 
er wel kort gesproken over het feit om de mogelijkheid te onderzoeken om een zware zitting vooraf 
anders te gaan aanpakken of te organiseren. Nogmaals ze is zeker ook enthousiast over 
het  samenkomen en dit kan in toekomst opnieuw. Maar er zijn nog altijd punten waarvan zij vindt als 
vertegenwoordiger van toch wel 30% van de Menenaars dat zij te weinig haar ding kan doen zeker als 
er zittingen niet doorgaan of als men zittingen heeft die tot na middernacht duren. Dit is ook voor een 
stuk jammer naar de agenda van de OCMW-raad toe en dit krijgt dan zeker niet de volle focus die ze 
verdient. Ze blijft zeker bij haar standpunt maar is zeker bereid om altijd aan te sluiten bij initiatieven 
zoals een fractieleidersvergadering. Raadslid Vandecasteele reageert kort vermits hij zich 
aangesproken voelt. Het is inderdaad zo dat zijn fractie niet aanwezig was op het fractieleidersoverleg 
en dit kwam deels door andere verplichtingen en door misverstanden. Hij vindt dat zeer jammer en hij 
was er graag bij geweest en dit is nu eenmaal zo. Daarom deze korte reactie en hij vond dergelijk 
overleg zeer belangrijk, zeker de  vorige keer was dat alleszins zo. Hij voelt zich aangesproken door de 
aantijgingen van raadslid Mingels en reeds voor de derde keer gaat hij reageren op de bewering dat hij 
gezegd zou hebben dat er geen mondelinge vragen meer gesteld moeten worden. Hij heeft enkel 
gezegd dat het misschien aan te raden is als het gaat om lange zittingen om schriftelijke vragen in te 
dienen om het verloop van de gemeenteraden vlotter te laten gaan en dat is het enige wat hij gezegd 
heeft. Dat is het enige wat hij hierover kwijt wil en dit is reeds de derde keer dat dit gesteld wordt. Hij 
stelt dat raadslid Mingels toch wel moet weten hoe hij bestaat. De Voorzitter vindt dat het niet heen en 
terug persoonlijk moet worden en laat raadslid Maxy niet meer toe. Hij wenst het punt af te sluiten en 
dat iedereen wie aangesproken werd, heeft kunnen tussenkomen en zal dit agendapunt ter stemming 
leggen.

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, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 14 stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, 
Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias Eeckhout), 1 onthouding 
(Dorianne De Wiest)

Besluit

Enig artikel : de gemeenteraad keurt het onderstaand huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
goed. 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Menen 
BIJEENROEPING

Art. 1, § 1.
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en 
ten minste tienmaal per jaar.

 In de mate van het mogelijke worden de data van de raad, per jaar, door de voorzitter van de 
gemeenteraad vastgelegd en aan de raadsleden meegedeeld. Eventuele wijzigingen worden eveneens 
en zo snel mogelijk meegedeeld. De voorzitter van de gemeenteraad kan, voor belangrijke 
aangelegenheden, de zitting van de raad spreiden over opeenvolgende dagen, bijvoorbeeld voor de 
behandeling van het budget of de bespreking van de meerjarenplanning.

(art. 18 DLB)

 § 2.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda 
van de vergadering op. Afhankelijk van de noodwendigheden kan de voorzitter de plaats van 
vergaderen specifiëren en ook de wijze waarop de vergadering zal plaatsvinden (fysiek, hybride, 
digitaal). 

 De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met 
als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan.  Hierbij stelt de voorzitter voor stad en 
OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.

(art. 19 en 20 DLB)

 Wanneer de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe beslist kunnen begeleidende documenten bij een 
agendapunt om praktische redenen enkel aan de fractievoorzitters overhandigd worden.

 § 3.
De oproeping wordt digitaal verzonden. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter 
beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit reglement.

 § 4.
De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:

1° een derde van de zittinghebbende leden;

2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad 
nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 
15 augustus;

3° het college van burgemeester en schepenen;

4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van 
de burgemeester.

 In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden, 
met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing , en de datum en het uur van de beoogde 
vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de 



gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de 
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.

 De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda.

(art. 19 en art. 67 DLB)

 Art. 2, § 1.
De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering 
bezorgd aan de gemeenteraadsleden.

(art. 20 DLB)

 In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.

 Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad 
als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn.

(art. 19, 20 en art. 67 DLB)

 § 2. 
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en 
bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende 
duidelijk omschreven zijn.

Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de 
OCMW-raad.

(art. 20 DLB)

 Art. 3, § 1.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de 
gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen 
directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van 
burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.

(art. 21 DLB)

 § 2.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte 
voorstellen.

(art. 21 DLB)

 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

 
Art. 4, § 1.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.

(art. 28, §1 DLB)

 § 2.
De vergadering is niet openbaar als:

1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan 
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;



2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot 
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige 
bezwaren tegen de openbaarheid.

(art. 28, §1 DLB)

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.

(art. 249 DLB)

 
Art. 5.
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in 
tuchtzaken.

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, 
waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel 
afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna 
de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de 
OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in 
besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel 
met dit doel, worden onderbroken.

Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in 
openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende 
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging 
van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.

(art. 28, §2 DLB)

  
Art. 6.
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de 
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

(art. 29, §4 DLB)

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
 

Art. 7, § 1.
Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend 
gemaakt door publicatie op de webstek van de stad. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de 
vergadering.

Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur 
nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt

 In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de 
aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.

(art. 22 DLB)

 Art. 8, § 1.
De stad maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom 
verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door 
er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen 
overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van bestuur.



 § 2.
De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webstek 
van de stad zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

 Art. 9, §1.
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, 
de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda 
ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, digitaal ter beschikking gehouden van de 
raadsleden. Niet digitaliseerbare stukken worden op het secretariaat ter inzage gelegd. Op schriftelijk 
verzoek van de raadsleden wordt hen een kopie bezorgd.

 §2.
Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn 
minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de 
gemeenteraad bezorgd.

 Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan 
hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

 Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in art. 1, §3 
van dit reglement.

(art. 249 DLB)

 § 3.
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen 
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de 
vergadering van de gemeenteraad.

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur.

Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting 
wenst.

De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen.

(art. 20 DLB)

 Art. 10, §1.
De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de 
drager, die het bestuur van de stad betreffen.

(art. 29, §1 DLB)

 §2.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de 
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, digitaal 
verstuurd aan de gemeenteraadsleden.

(art. 50 DLB)

 § 3.
De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de 
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

(art. 29, §1 DLB)

 § 4.
De raadsleden hebben digitaal steeds toegang tot:



-        Alle goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad;

-        Alle goedgekeurde budgetten, rekeningen en meerjarenplannen;

-        Alle agenda’s en goedgekeurde verslagen van commissies;

 
 § 5.
Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot §4, die betrekking hebben op 
het bestuur van de stad, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden.

Het college zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen 
raadplegen.

Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur van de stad, dienen de raadsleden een aanvraag in en delen de 
raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.

Aan de raadsleden wordt na het eerstvolgende schepencollege na ontvangst van de aanvraag 
meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend 
op  het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.

 § 6.
De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De 
vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de 
kostprijs.

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen 
daartoe ter beschikking wordt gesteld.

(art. 29, §1 DLB)

 § 7.
De gemeenteraadsleden hebben het recht de stedelijke instellingen en diensten die de stad opricht en 
beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de 
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op 
welke dag en welk uur.

Tijdens het bezoek van een stedelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. 
De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.

(art. 29, §2, §3 en §5 DLB)

 Art. 11.
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

De vragen van gemeenteraadsleden handelen over een aangelegenheid die tot de bevoegdheden van 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of van de burgemeester behoort.

Mondelinge vragen worden tijdens de gemeenteraadszitting beantwoord. Iedere vraag moet vergezeld 
zijn van een verklarende nota.

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt zo kort mogelijk en binnen maximaal een maand na 
ontvangst schriftelijk geantwoord.

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de 
raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda 
van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting 
geantwoord.



De mondelinge vragen aan de burgemeester  en aan het college van burgemeester en 
schepenen,  betreffende de punten buiten de agenda,  moeten door de raadsleden vooraf en digitaal 
ingediend worden bij de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad, ten laatste de 
maandag om 09.00 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.  De spreektijd 
wordt beperkt tot 3 minuten voor de vraag, 3 minuten voor het antwoord, 2 minuten voor de repliek en 2 
minuten voor het wederwoord.  De op die wijze gestelde vragen en het antwoord ter zitting geven geen 
aanleiding tot enige bespreking.

(art. 31 DLB)

 

QUORUM
 Art. 12, § 1.
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
leden van de gemeenteraad aanwezig is. 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

(art. 26 DLB)

 § 2.
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de 
bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen.

(art. 26 DLB)

WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 13, §1.
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig 
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

(art. 24 DLB)

 § 2.
Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen 
voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald 
agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen 
en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of 
beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te 
worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.

 Art. 14, §1.
De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de raad aanbelangen.

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in 
de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.

 § 2.
Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden 
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. De stukken die betrekking hebben op de spoedeisende 



agendapunten worden in functie van beschikbaarheid op voorhand aan de gemeenteraadsleden 
medegedeeld. 

Tot spoedbehandeling kan enkel 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.

(art. 23 DLB)

 Art. 15, § 1.
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het 
woord wenst te komen over het voorstel.

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

 § 2.
Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze 
aan het woord komen.

De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.

 Art. 16.
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan 
de bespreking aldus wordt geschorst :

1° om te vragen dat men niet zal besluiten;

2° om de verdaging te vragen;

3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;

4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld 
worden;

5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;

6° om naar het reglement te verwijzen.

 De vraag hiertoe kan door de voorzitter van de gemeenteraad niet worden geweigerd en voor de 
gevallen van 1° tot 4° is telkens een afzonderlijke stemming vereist.

 Art. 17.
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter 
stemming gelegd.

De amendementen worden schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de algemeen 
directeur overgemaakt.

 Art. 18.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 
reglement of voor een terugroeping tot de orde.

Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen 
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste 
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter 
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te 
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

 Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die 
aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.

 Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde 
te verstoren.



 Tussenkomsten worden, in de mate van het mogelijke, kort en bondig gehouden. De voorzitter behoudt 
zich het recht om hier anders over te beslissen.

 Art. 19, §1.
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.

Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de 
orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot 
de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

(art. 25 DLB)

 § 2.
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van 
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen 
verwijderen.

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal 
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.

(art. 25 DLB)

 Art. 20.
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de 
voorzitter er anders over beslist.

 Art. 21, §1.
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang 
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal 
schorsen of sluiten.

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan 
onmiddellijk de zaal verlaten.

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

 § 2.
De vergadering kan, mits motivatie,  eveneens worden geschorst op vraag van een fractie voorzitter 
of  een gemeenteraadslid of op initiatief van de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter bepaalt 
de duur van de schorsing. Er wordt melding van gemaakt in de notulen.

Art. 22.
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen genomen in 
artikel 18 van dit reglement.

 

WIJZE VAN STEMMEN
Art. 23, § 1.
Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 
waarover de vergadering zich moet uitspreken.

 § 2.
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De 
volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en 
ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

(art. 33 DLB)



 
Art. 24, §1.
De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben 
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de 
OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld 
te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad 
niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de stad bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele 
vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

(art. 249, §3 DLB)

 § 2.
De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer 
onderdelen die hij aanwijst in het stedelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de 
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke 
stemming.

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden 
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de 
gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt 
die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een 
volgende vergadering.

(art. 249, §4 DLB)

Art. 25, § 1.
De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.

(art. 34 DLB)

§ 2.
Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:

1°de stemming bij handopsteking. Als dusdanig worden de mechanisch uitgebrachte naamstemming en 
de stemming bij zitten en opstaan beschouwd.

2° de mondelinge stemming;

3° de geheime stemming.

§ 3.
De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden 
de mondelinge stemming vraagt.

(art. 34 DLB)

 § 4.
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;

2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de stedelijke 
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de stad in overlegorganen en in de organen van 
andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3° individuele personeelszaken.

(art. 34 DLB)



Art. 26.
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming 
heeft omschreven zoals bepaald in art. 23, § 1 van dit reglement, vraagt hij achtereenvolgens welke 
gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich onthouden.

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

De stemming kan ook digitaal plaatsvinden waarbij de uitgebrachte stem duidelijk digitaal moeten 
kunnen worden getraceerd.

Art. 27, § 1.
De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. Zij 
doen dat (met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de plaats in de vergaderzaal.

§2.
De leden die zich onthouden, of neen stemmen, kunnen de reden van hun onthouding of neen stem 
bekendmaken in zoverre dit gedurende het debat nog niet werd meegedeeld.

Deze reden zal, op hun verzoek in de notulen worden opgenomen.

§3.
De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er 
staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 30 van dit 
reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen.

(art. 33 en 34 DLB)

 Art. 28.
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 
schrijfgerief ter beschikking gesteld.

De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van 
een blanco-stembriefje.

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste 
twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

Art.29.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet 
overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de 
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Art. 30.
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele 
aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben behaald.

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt 
de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen 
of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste 
kandidaat de voorkeur.

(art. 35 DLB)

 
NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING



Art. 31, §1.
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, 
alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft 
genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij 
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of 
zich onthield. 

(art. 278, §1 DLB)

§ 2.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische 
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en 
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te 
vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.

(art. 278, §1 DLB)

§ 3.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4,§2 en artikel 5 van dit reglement in 
besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen 
zittingsverslag opgesteld.

(art. 278, §1 DLB)

Art. 32  § 1.
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 
277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.

(art. 32 DLB)

§ 2.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten 
minste acht dagen voor de vergadering digitaal ter beschikking.

(art. 32 DLB)

§ 3.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur 
ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de 
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.

(art. 32 DLB)

§ 4.
Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de 
vergadering opgemaakt en door de algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige 
raadsleden ondertekend.

(art. 32 DLB)

Art. 33 § 1.



De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals 
bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.

§ 2.
De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal 
bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. 
Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet over het 
lokaal bestuur.

 (art. 279, § 6 DLB)

 
FRACTIES

Art. 34.
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één 
fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op 
de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2 van het decreet over 
het lokaal bestuur.

Het huishoudelijk reglement legt ook de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de 
fracties vast. Binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, wordt in het huishoudelijk reglement 
de financiering van de fracties opgenomen.

De stad stelt per fractie een vergaderzaal ter beschikking 1 uur voor de gemeenteraadszitting waarin 
een fractie kan vergaderen.

 (art. 36 DLB)

 
RAADSCOMMISSIES

 

Art. 35, §1.
De gemeenteraad  richt  4 gemeenteraadscommissies op die zijn samengesteld uit 
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze 
waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering 
wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

(art. 37, § 1 DLB)

De gemeenteraad richt volgende commissies op die als taak hebben het algemene beleid van het 
gemeentebestuur te bespreken:

1)     een commissie voor financiën en begroting;

2)     een commissie voor verkeer en mobiliteit;

3)     een commissie voor wonen en zorg;

4)     een commissie voor sociaal beleid.

De raad kan steeds naast de vaste commissies één of meer bijkomende commissies ad hoc oprichten 
waarvan hij het aantal en de bevoegdheden bepaalt en de leden aanstelt.

§ 2.
De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere 
commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die 
de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is als volgt :

 



 - per gemeenteraadscommissie zijn er 9 leden.

- deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid 
vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden 
deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het 
aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar 
overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 
toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.

- de commissies worden als volgt samengesteld :

CD&V :           2 afgevaardigden

Open Vld :      2 afgevaardigden

sp.a :               2 afgevaardigden

N-VA   :           1 afgevaardigde

Vlaams Belang:    1 afgevaardigde

Groen :           1 afgevaardigde

 

§ 3.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde 
aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te 
behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een 
andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.

(art. 37 § 3 DLB)

 

§ 4.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten 
minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee 
verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte 
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

(art. 37 § 3 DLB)

 
§ 5.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt.

(art. 37 § 3 DLB)

 

§ 6.
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt 
de voorzitters van de andere commissies aan.

(art. 37 § 4 DLB)

 



§ 7.
De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie 
kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De raadscommissies worden bijeengeroepen 
en dit bij voorkeur 8 dagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting. De oproepingsbrief vermeldt de 
agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. De agenda en de bijhorende stukken worden ten 
minste 8 dagen voor de zitting aan de raadsleden bezorgd. Deze informatie wordt eveneens 
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de stad. Het ontwerp verslag van de 
gemeenteraadscommissie wordt binnen de maand aan de gemeenteraadsleden bezorgd.

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor 
de gemeenteraad (zie artikelen 4 tot en met 6 van dit reglement).

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de 
gevallen zoals in artikel 25, §4 van dit reglement.

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij 
geen deel uitmaken, bijwonen.

 

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer 
personeelsleden van de stad, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van 
burgemeester en schepenen.

 
VERGOEDINGEN RAADSLEDEN

Art. 36, §1.
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt 
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:

1° de vergaderingen van de gemeenteraad;

2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies;

3° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;

4° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag.

(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 
mandataris.)

§ 2.
Het presentiegeld bedraagt het maximale bedrag zoals voorzien door de Vlaamse regering en dat wordt 
geïndexeerd per effectieve vergadering van de gemeenteraad. Voor de vergaderingen van de 
gemeenteraadscommissies bedraagt dit de helft van dit bedrag. (Dit bedrag bedraagt maximaal 124,98 
euro, maar wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 
06/07/2018 houdende het statuut van de lokale mandataris’). 

De voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van een  gemeenteraadscommissie ontvangen een 
dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissie die zij 
voorzitten.

 Art. 37, §1.
Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het 
stadhuis toegang tot telefoon en internet, en kunnen ze kopieën bekomen van gemeentelijke 
bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse gemeenteraadsfracties 
alle nodige informatie inkijken.

 Alle raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot het intranet van de stad.



§ 2.
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door 
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het stadsbestuur, voor zover 
deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten moeten 
worden verantwoord met bewijsstukken. Deze kosten worden gespreid over de volledige 
bestuursperiode en zijn beperkt tot een bedrag van 900 euro per raadslid.

Er geldt een aanwezigheidsvereiste voor de uitbetaling van de kosten. Ingeval een opleiding, cursus of 
seminarie niet of gedeeltelijk wordt gevolgd, worden de kosten niet of gedeeltelijk uitbetaald. Er wordt 
geen terugbetaling doorgevoerd voor kosten die reeds door andere instanties (privébedrijf, 
intercommunale, overheidsdienst) aan het gemeenteraadslid worden terugbetaald.

De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van 
vormingsinitiatieven voor stads- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of 
studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende 
diploma’s.

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in overleg 
met de personeelsdienst, bevoegd voor vorming.

(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het 
statuut van de lokale mandataris)

§ 3.
Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door 
het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk 
vastgestelde tarieven.

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat 
document is openbaar.

§ 4.
De stad sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de 
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van 
de gemeenteraadsleden. De stad sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de 
gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.

(art. 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het 
statuut van de lokale mandataris)

  

VERZOEKSCHRIFTEN
 

Art. 38, § 1.
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij 
de organen van de stad in te dienen.

(art. 38, 9° en 304, §2 DLB)

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag 
duidelijk zijn.

De organen van de stad zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de 
voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de 
stad dat als overheid optreedt.

§ 2.



De verzoekschriften worden aan het orgaan van de stad gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van 
het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het 
verzoek aan de juiste bestemmeling.

§ 3.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de stad behoort, zijn 
onontvankelijk.

Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan 
het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.

§ 4.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;

3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;

4° het taalgebruik ervan beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Art. 39 §1.
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór 
de vergadering werd ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda 
van de volgende vergadering.

§ 2.
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en 
schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan 
uitleg te verstrekken.

§ 3.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de stad. In 
dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten 
bijstaan door een persoon naar keuze.

§ 4.
Het betrokken orgaan van de stad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het 
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer 
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

§5.
De periode van drie maanden, waarbinnen de verzoeker een gemotiveerd antwoord moet krijgen, start 
op de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

 

VRAGENHALFUUR
 

Art. 40, §1.
De dag van en voorafgaandelijk aan de gemeenteraad wordt ‘een vragenhalfuur’ georganiseerd. 
Tijdens dit vragenhalfuur kunnen inwoners vragen aan de gemeenteraad stellen. Het vragenhalfuur 
maakt geen deel uit van de formele agenda van de gemeenteraad. 



De beslissing over de ontvankelijkheid en de agendering van de vragen ingediend in het kader van het 
vragenhalfuur behoort toe aan de voorzitter van de gemeenteraad. Uiterlijk vijf dagen voor de 
vergadering worden de vragen meegedeeld aan de algemeen directeur, die de vragen bezorgt aan de 
gemeenteraadsvoorzitter.

De gemeenteraadsleden worden uitgenodigd tot het vragenhalfuur met vermelding van de agenda. 

§ 2.
Tijdens het vragenhalfuur worden de vragen beantwoord door de leden van het college van 
burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens 
het vragenhalfuur.

De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de handhaving 
van de orde. Voor de handhaving van de orde tijdens het vragenhalfuur zijn de relevante bepalingen 
van het decreet over het lokaal bestuur en dit huishoudelijk reglement van toepassing.

Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het college van 
burgemeester en schepen, door de gemeentelijke diensten gepubliceerd op een specifieke pagina of 
een daartoe bestemd forum.

 

VOORSTELLEN VAN BURGERS
Art. 41, §1.
De inwoners hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en 
dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te 
lichten.

Dit initiatiefrecht moet, om ontvankelijk te zijn, worden gesteund door ten minste 1% van het aantal 
inwoners ouder dan 18 jaar van de stad Menen.

Het voorstel kan digitaal worden ingediend via een formulier dat hiertoe ter beschikking wordt gesteld 
door het gemeentesecretariaat.

Het voorstel moet bovendien:

 De naam, de voornamen, de geboortedatum, de woonplaats en de handtekening bevatten van 
al diegenen die het voorstel indienen;

 Een gemotiveerde nota bevatten waarin de voorstellen en vragen over de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening, waarvan de inschrijving op de agenda wordt gevraagd, 
nader worden toegelicht. Bij deze nota worden ook alle eventuele bijkomende stukken gevoegd 
die de gemeenteraad kunnen voorlichten;

 Per brief of per mail aan het college van burgemeester en schepenen worden toegezonden.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ontvankelijkheid door na te gaan of aan alle 
bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

Het voorstel moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college van 
burgemeester en schepenen toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te 
kunnen worden. Komt het later toe, dan moet het – op voorwaarde dat het ontvankelijk is – op de 
agenda van de daaropvolgende gemeenteraadszitting worden geplaatst.

Artikel 42.
Vooraleer op de grond van het voorstel in te gaan, moet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak 
doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het voorstel vermelde voorstellen en vragen. Als de 
gemeenteraad zich bevoegd acht, kunnen vervolgens – indien zij dit wensen – de indiener(s) van de 
voorstellen vragen een beknopte toelichting te geven.

Daarna volgt een debat waarbij de verschillende politieke fracties aan bod komen. Ten slotte formuleert 
de gemeenteraad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan de voorstellen of vragen 
wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.



COMMUNICATIE MET DE OCMW-VERENIGINGEN
 

WELZIJNSVERENIGING
Art. 43.
De vertegenwoordigers van de stad in een welzijnsvereniging, worden verkozen op de wijze zoals 
bepaald in artikel 30 van dit reglement.

(art. 76 DLB)

Art. 44.
De bespreking van de beslissingen van de welzijnsvereniging waar de stad lid van is, gebeurt in de 
OCMW-raad. 

 

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

Tussenkomst

Raadslid Mingels komt tussen en hij weet niet hoe hij het moet aanpakken. Hij wil eigenlijk twee zaken 
aankaarten aangezien men digitaal vergadert, is het moeilijk om blijkbaar in overleg te gaan. Hij gaat 
eerst tussenkomen wat betreft het verslag en dat lijkt hem het belangrijkste. Hij verwijst naar wat 
geschreven staat of genotuleerd is rond de mondelinge vraag die te maken heeft met de vraag die hij 
gesteld heeft rond de omzendbrief Somers. Daarin staat letterlijk hij heeft geen weet van incidenten 
tussen werknemers en diensthoofden. Hij heeft zijn vraag gesteld omdat hij heel duidelijk daar wel weet 
van had. Dus dat is  een foute notulering geweest en het zou eigenlijk moeten zijn: "hij heeft weet van 
incidenten tussen werknemers en diensthoofden". Dus er zou een schrapping moeten gebeuren van 
het woordje "geen" en dan is het verslag wat hem betreft OK. De Voorzitter antwoordt dat dit 
genoteerd is en het videoverslag wordt ook beluisterd bij het uittypen. Hij hoopt bij deze dat alles zo 
goed mogelijk wordt  weergegeven wat letterlijk wordt gezegd. Het is genoteerd en het is ook 
opgenomen. De vraag wordt bijgevolg gesteld om met deze wijziging, aangevraagd door raadslid 
Mingels, het verslag goed te keuren. 

Raadslid Mingels herhaalt het nog een keer, hij weet niet goed wanneer hij het moet vragen om 
eigenlijk te vragen om het agendapunt die straks in de geheime zitting naar voor zou komen, dat dat 
zou in de publieke zitting naar voren wordt gebracht. Hij gaat de reden zeggen waarom, hij ziet niet in 
waarom dit agendapunt in geheime zitting zou moeten. Op 29 juni 2015 is het de meest recente keer 
dat zij een dergelijk agendapunt hebben behandeld namelijk het toekennen van het ereburgerschap dat 
toen in openbare zitting behandeld werd, namelijk dagordepunt 2. Dit mag gegoogeld worden want men 
kan dat niet terugvinden in het systeem. Het zoekresultaat levert dit agendapunt op in de openbare 



zitting, namelijk de toekenning van het ereburgerschap aan Hein Vanhaezebrouck. Hij ziet het verschil 
niet met het huidig agendapunt. Hij denkt dat als het gaat over mensen dat het belangrijk is om dit met 
de nodige voorzichtigheid te behandelen. Hier gaat om een titel die toegekend wordt en in het verleden 
werd daar toen niet dezelfde reden of argumentatie gebruikt. Is er iets veranderd tussen 2015 en 2021 
op dat vlak? Hij zou dat graag weten en hij ziet eigenlijk geen reden om dat in geheime zitting te gaan 
behandelen. De Voorzitter meldt dat eerst het verslag wordt goedgekeurd. Daarna kan de vraag van 
raadslid Mingels ofwel in het begin ofwel wanneer hij de vraag nu stelt, worden behandeld en ter 
stemming gelegd worden. Nu heeft het raadslid de vraag gesteld om zowel in het begin ofwel tijdens de 
behandeling van het punt deze vraag ter stemming voor te leggen zodat dat punt dat hier nu via de 
opmaak van de agenda verschoven kan worden van de besloten zitting naar de openbare zitting. Dit zal 
gebeuren met een publieke, zichtbare en openbare stemming. Dit agendapunt zal worden aangemaakt. 
Maar eerst zal er omtrent het verslag gestemd worden. Raadslid Bogaert is blij dat dat voorstel ter 
tafel ligt en dat er eindelijk een antwoord komt zodanig dat Serge Berten in zijn waarde erkend wordt en 
dat hij ereburger van de stad kan worden. Want dat was de bedoeling van hun tussenkomst in 
december 2020. Zij bedankt het schepencollege dat dit eindelijk kan gebeuren. De Voorzitter stelt dat 
het hier zal gaan over de verplaatsing van het agenadpunt naar de openbare zitting en nog niet 
inhoudelijk. Als straks het punt ter stemming voorligt, dan heeft raadslid Bogaert al haar mening 
meegedeeld.

Stemming

Met 29 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, 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), 2 onthoudingen (Stan Roose, Mattias Eeckhout)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 16 december 2020 wordt goedgekeurd mits rekening te 
houden met de opmerking van raadslid Mingels.

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

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

Stemming

Met 15 stemmen voor (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, 
Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias Eeckhout), 16 
stemmen tegen (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, 
Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna 
Mkrtchyan)

Besluit

Enig artikel: Voorstel van raadslid Mingels om "Vraag Wereldraad in verband met het ereburgerschap 
Serge Berten" in openbare zitting te houden wordt niet goedgekeurd en bijgevolg blijft dit dagordepunt 
in de besloten zitting.

16. GR/2021/002 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan



DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden raadsleden Ugille, Scherpereel, Vandendriessche, Poot, Mingels, Vandamme hebben 
mondelinge vragen ingediend.
Mondelinge vragen van raadslid Ugille.
1. Vraag ivm vieringen van huwelijksjubilarissen on hold gebracht tijdens de coronapandemie.
Momenteel zijn alle vieringen van huwelijksjubilarissen “ on hold “ gebracht wegens de corona 
pandemie. Voor de koppels die 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn, is het te betreuren dat de 
viering  van deze huwelijksverjaardag niet kan doorgaan. In normale omstandigheden kunnen 
jubilarissen officieel ontvangen worden op het stadhuis of desgewenst kan, om persoonlijke redenen, 
deze plechtigheid bij hen thuis plaatsvinden. In normale omstandigheden moet deze plechtigheid 
binnen de maand na de huwelijksdatum voltrokken worden. Bijgevolg heb ik volgende vragen:

-        Kan dit reglement of werkwijze aangepast worden, termijn na covid verlengen.

-        Kan er op de datum van huwelijk een attentie afgegeven worden aan de jubilarissen vanwege da 
stad, bvb waardebon shop en beleef, bloemen, ………… . Op die mannier zou deze dag,  voor 
betrokkenen in een moeilijke periode, enigszins wat opgefleurd worden.

Schepen Ponnet antwoordt dat vanaf 1 februari 2021 de stad alle jubilarissen (zij waarvan de viering 
voorlopig on-hold werd gezet en de toekomstige) via een brief zal uitnodigen om te kiezen hoe ze de 
viering wensen : 1) met ontvangst op het stadhuis - maar met de vermelding dat er slechts 15 personen 
aanwezig mogen zijn en er geen drankje kan aangeboden worden door coronamaatregelen. 2) uitstel 
van de viering tot feesten met ongelimiteerde aanwezigen en drankje wel weer mogelijk is. Datum dan 
verder af te spreken met de dienst burgerlijke stand. 3) geen viering - De burgemeester en de schepen 
kunnen dan indien gewenst, met kort bezoekje doen en de voorziene cadeaus ter plaats afgeven. Na 
de coronaperiode kan dan teruggevallen worden op de vroegere werkwijze. Raadslid Ugille vraagt zich 
af of er niet op de dag zelf een presentje kan afgegeven worden, bijvoorbeeld de bonnen Shop&Beleef. 
Dat is iets dat langs 2 kanten opgaat en ook de handelaars in Menen hebben er nog iets aan. Hij heeft 
laatst in de sociale media gezien dat de directeurs in de scholen pralines kregen en dat is een heel 
goed initiatief. Maar mensen die al 50, 60, 65 of 70 jaar samen zijn en hier belastingen betaald hebben 
zouden dan zien dat die dag onopgemerkt voorbij zou gaan. Hij ergert zich daar heel sterk aan en hij is 
niet alleen. Hij heeft daar al fameuze reacties over gekregen en hij vraagt toch dat de stad daar een 
inspanning zou doen want de corona is nog niet voorbij zeker niet in de eerste maand. Hij verwacht 
toch dat er vanuit de stad zeker iets zou ondernomen worden. Schepen Ponnet antwoordt dat al die 
dossiers worden bijgehouden. Het zijn er ongeveer een 25-tal. Het grootste deel is gewoon op 
aanvraag van de mensen zelf. Hij heeft er één gehad schriftelijk en dat was een persoon die nog thuis 
woonde en zijn vrouw was in het rusthuis. De schepen  heeft er op geantwoord dat hij wel wil doen mits 
toelating van de directie van het rusthuis. En dan komt er een een mengeling in het rusthuis van 
ouderen en jongeren en dat gaat dus. Dit is gewoonweg uitgesteld tot in betere tijden. Hij denkt dat het 
raadslid niet goed geluisterd heeft en het stadsbestuur gaat wel degelijk iets afgeven aan de mensen 
die nu in die periode zitten. Raadslid Ugille wenst nog tussen te komen. De Voorzitter wijst hem op 
vraag en antwoord en hij mag aldus overgaan naar de volgende vraag. Raadslid Ugille antwoordt dat 
hij het erg vindt dat er geen antwoord of opmerking meer mag gemaakt worden.

2. Vraag ivm ijsvrij maken van fietspaden.

Op vrijdag 15 januari was het s’ morgens op meerdere plaatsen zeer glad. Niettegenstaande dat dit 
risico vooraf aangekondigd was, waren fietspaden op vele plaatsen niet ijsvrij. De stad investeerde in 
een pekelmachine om de fietspaden te bewerken tegen gladheid, tot onze spijt moesten wij vaststellen 
dat deze niet tijdig ingezet werd. Het gebruik van de fiets wordt sterk gepromoot, en bijgevolg zou men 
verwachten dat de veiligheid van de fietsers primordiaal zou aangepakt worden. 



- Wat is de reden dat de fietspaden en het jaagpad niet preventief behandeld werden. ( de fietspaden in 
de Ieperstraat werden pas behandeld om 9u30, wanneer alle schoolkinderen reeds op school waren ).

- Is er een lijst opgemaakt welke wegen eerst behandeld worden?

Schepen Roose zegt verheugd te zijn dat het raadslid de visie en de aanpak om te investeren in het 
sneeuwvrij maken van fietspaden onderschrijft. Hij antwoordt dat het strooien op de fietspaden in 
beheer van het Agentschap Wegen & Verkeer zoals de Ieperstraat gebeurt door de diensten van 
Vlaanderen. De stad heeft geen zicht op hun aanpak. Voor het jaagpad voorziet de Vlaamse Waterweg 
geen sneeuwbeheer. Hij kan melden dat de eigen stedelijke diensten al op vrijdagochtend 15/1 om 
1u50 ’s nachts opgestart waren om preventief te gaan strooien op alle stedelijke wegen volgens de 
vastgelegde prioritaire strooiroutes. De dag ervoor, op 14 januari reed de stad al uit wegens de 
sneeuwval. Het raadslid zal zich wel herinneren dat die sneeuw is overgegaan in regen die dag. Zo wist 
men het ging glad ging liggen de dag erop maar dat het als gevolg van de regen zelf het geen zin meer 
had om diezelfde dag nog preventief te gaan strooien. Hij kan begrijpen dat de collega’s van AWV 
dezelfde afweging gemaakt hebben en dus geen preventieve aanpak konden realiseren. Overdag werd 
ook al vroeg de 2de rondes ingepland voor het strooien en dit bij aanvang van de reguliere werktijd om 
7u30 . Het gebruik van strooizout werkt niet op fietspaden en daarom heeft de stad het initiatief 
genomen om in een pekelmachine te investeren. De eerste test hiermee was zeker positief en op basis 
hiervan kan bepaald worden welke routes met fietspaden er  aangepakt kunnen worden. Inwoners 
hebben de stad omtrent deze eerste test al spontaan een aantal locaties opgegeven waar deze 
pekelmachine in de toekomst kan ingezet worden. De strooilijst met straten is beschikbaar op de 
website van de stad Menen : https://www.menen.be/producten/strooidienst. Deze wordt jaarlijks 
geëvalueerd (enkel straten met voldoende berijding kunnen gestrooid worden) en zal naar de toekomst 
verder uitgebreid worden met een apart circuit voor de fietspaden (rekening houdend met de 
bijvulmomenten). Raadslid Ugille antwoordt dat hij hoort dat er consequent ingezet wordt op het ijsvrij 
maken van de wegen. Maar fietspaden zijn effen en misschien nog belangrijker want anders moeten de 
kinderen gewoon op straat rijden. Die fietspaden waren spekglad. En het jaagpad is zeker ook mee te 
nemen. Hoeveel kinderen maken daar geen gebruik van om zich naar school te begeven. Hij zou het 
aanraden om dat eens in het oog te houden en men zou ervan kunnen verschieten. Schepen Roose 
antwoordt dat hij dit kan bevestigen en dat is dus ook de reden dat een investering werd gedaan. Zoals 
hij juist heeft uitgelegd doen de collega’s van de AWV dat ook en er zijn heel veel fietspaden op de 
schoolroutes en die nog altijd op de gewestwegen liggen en waarvoor Vlaanderen dan instaat. Hij zal 
zeker de boodschap van raadslid Ugille overmaken en nogmaals aandringen om daar zeker op in te 
zetten.

 

Mondelinge vraag van raadslid Scherpereel.
3. Vraag ivm kopen van shop en beleefbonnen, die dienen cash betaald te worden, in het 
stadhuis.
Tijdens de kerstperiode werd ik aangesproken van iemand die wou SHOP EN BELEEF bonnen kopen 
in het stadhuis te Menen. Ze kon niet betalen met haar bankkaart! Blijkbaar moeten de shop en beleef 
bonnen cash betaald worden. Bijgevolg dienen mensen die dat niet weten terug te keren naar een 
bankautomaat en dan opnieuw naar het stadhuis. Echt leuk en commercieel is dat toch niet.  Shop en 
Beleef bonnen zijn er toch om de winkels te promoten en mensen meer lokaal te laten  shoppen. Ik 
hoor dat dit te maken heeft met dat de SHOP en BELEEF rekening los staat van de stad. Jullie zouden 
hier toch een oplossing moeten voor vinden om betalingen via bancontact  of payconiq hiervoor 
mogelijk te maken. Net zoals dat nu reeds mogelijk is als men een identiteitskaart of rijbewijs komt 
halen. Kan er gezorgd worden voor een betaalterminal in het stadhuis? Dank voor uw antwoord.

Schepen Breye antwoordt dat de VZW Shop&Beleef staat voor een handelaarsvereniging los van de 
Stad Menen. De stad heeft geen vertegenwoordiging in de raad van bestuur en de stad faciliteert met 
plezier de verkoop van Shop & Beleefbonnen. Deze service, waarmee de handelaars ondersteund 
worden, wordt aangeboden in het stadhuis in Menen, het dorpshuis in Rekkem en het gemeentehuis in 
Lauwe. In het verleden werd overeengekomen met de VZW Shop & Beleef om deze bonnen cash te 
innen. De betaalterminal van de stad kan hiervoor niet gebruikt worden en de boekhouding van de stad 
kan niet worden gemengd met de boekhouding van de VZW. Het spreekt voor zich dat de stad geen 
betaalterminal kan bekostigen voor een losstaande VZW. Uw vraag zal worden overgemaakt aan de 
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raad van bestuur van Shop&Beleef. Raadslid Scherpereel betreurt het ten zeerste dat er in deze tijden 
van nu dat er daar niet voor kan gezorgd worden. Want uiteindelijk met een kleine aanpassing aan de 
boekhouding zou dit toch wel moeten lukken om daar een overboeking van te maken. Met payconiq 
zou dit echt wel een kleine moeite zijn en zij heeft dit ook in haar winkel. Er kan een sticker op gekleefd 
worden en de mensen kunnen dat betalen met een app op hun telefoon, wat vele mensen toch wel 
hebben. Nu ze toch bezig is over de handelaars wil ze toch meegeven dat de hartjes die in het centrum 
hangen als versiering een heel hartverwarmend initiatief zijn en samen met haar fractie vindt ze dat het 
eigenlijk wel heel mooi.  Schepen Breye bedankt voor het compliment en ze is blij dat men het ook 
mooi vindt. Ze zal de vraag meenemen naar de VZW Shop&Beleef. 

Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche.
4. Vraag ivm nieuwe speeltuigen voor de jeugd.
Ik vernam dat de heer Roose een offerte uitschreef voor nieuwe speeltuigen voor de jeugd .De firma 
Elba haalde deze binnen .Dit voor de prijs van 620000 duizend euro. Is dit volgens mij zeer dure project 
geen prestige project van de bevoegde schepen? Vindt de schepen dat de jeugd zo'n duur project naar 
waarde zullen scheppen omdat er een aardig prijskaartje aan vast hangt ? Is het aangewezen dat de 
stadskas zo'n duur project moet betalen ter meerdere glorie van schepen Roose?

Schepen Roose antwoordt dat de huidige toestand van de speeltoestellen in Menen, Lauwe en 
Rekkem werd niet goed bevonden na een inspectie eind 2019 uitgevoerd door een onafhankelijke 
firma. Om van Menen een aantrekkelijke stad te maken werd dit dossier eenparig door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 2 september 2020 en om meer speel- en beweegtoestellen in de 
publieke ruimte te plaatsen. Dit dossier heeft in de coronatijden nog een groter belang. In de 
beleidsnota van de stad Menen (2019-2024) heeft Team 8930 beslist om in te zetten op een 
beweegvriendelijke openbare ruimte. Dit verklaart dus waarom we nu opteren om met 1 partner in zee 
te gaan om sneller te kunnen werken en om de komende jaren werk te maken van het vernieuwen van 
onze speel en beweeginfrastructuur in onze stad en om meerdere toestellen te verspreiden over 
meerdere locaties. Raadslid Vandendriessche is er het wel gedeeltelijk mee eens dat het een mooi 
initiatief is, maar hij vindt het zeer duur. Maar zoals het zo besproken is, zal het dossier wel doorgaan.

Mondelinge vraag van raadslid Poot.
5. Vraag ivm invulling van braakliggende terreinen.
In de gemeenteraad van 08/5/2019 werd de sloop van het oude politiebureau goedgekeurd. Op onze 
vraag wat er zou gebeuren met de vrijgekomen ruimte kon toen nog geen specifiek antwoord worden 
gegeven. Wel werd de ruimte ingezaaid met gras. Wij willen graag weten of er ondertussen - anderhalf 
jaar later – al ideeën zijn rond  de definitieve invulling ervan? Hierbij aansluitend willen wij weten wat de 
tijdelijke invulling wordt van de braakliggende terreinen die zijn vrijgekomen na de sloop van de 
woningen in kader van de Leiewerken?

Schepen Vanryckegem antwoordt dat het braakliggend terrein waar het politiegebouw gesloopt 
werd,  ingezaaid werd met gras en staat klaar voor nieuwe potentiële ontwikkelingen. Er werd ook een 
hondenpoeppaal voorzien omdat wandelaars met een hond de site gebruiken. De site moet nog verder 
afgewerkt worden met een aantal kleine elementen en een reglement. De tijdelijke invulling van de 
Leiewerken wordt verder volop besproken met de Vlaamse Waterweg. De diensten onderzoeken 
momenteel pistes voor de verschillende doelgroepen: jong en oud, verenigingen, spelen en beleven, 
sport, cultuur en evenementen om daar de braakliggende terreinen tot leven te brengen en om van 
deze tijdelijke lege terreinen een aantrekkelijke hotspot te maken ook in het kader van het 
zomerprogramma Boulevard Solar. Dit wordt eerst met Waterwegen en Zeekanaal besproken zodat 
daar de werken niet opgeschort of bemoeilijkt worden. Ze hoopt daar tegen eind februari nog meer 
uitsluitsel over te geven. Raadslid Poot antwoordt dat ze eigenlijk voorstander zou zijn van de 
definitieve invulling van de ruimte die vrijgekomen is bij het politiebureau. Misschien kan daar ook 
gekeken worden om die aangekochte speel- of beweegtoestellen daar een plaats te geven want er 
wonen in die buurt heel wat bewoners die heel weinig ruimte hebben. Er zijn daar 2 heel grote 
appartementsblokken en zij denkt wel dat die bewoners daar er alle baat bij zouden hebben om daar 
ook te kunnen genieten van die speel- en beweeginfra. Nu zijn die mensen  aangewezen op de site in 
de Zuidstraat waar er ook niet veel staat en ook op het kerkplein. Ze wil het voorstel doen om daar die 
speel- en beweeginfra te gaan installeren. Het is goed dat er wordt nagedacht wordt over de tijdelijke 



invulling van die braakliggende terreinen en dat er aandacht wordt besteed om daar ook iets tijdelijk te 
gaan doen. De manier van inspraak is wel een beetje spijtig om die ideeën te gaan verzamelen beperkt 
tot een digitaal forum waar de mensen hun ideeën konden laten weten en dit werd ook kenbaar 
gemaakt via de sociale media. Het is heel spijtig dat de bewonersgroep van de Barakken eigenlijk bijna 
niet is gehoord. Ze weet niet of er nog plannen worden gemaakt om die bewonersgroep hierbij toch nog 
te betrekken. Schepen Vanryckegem antwoordt dat het idee van de beweeg- en speeltoestellen in de 
Barakken reeds mee meegenomen zit bij de ideeën om vorm te geven aan de tijdelijke invullingen. De 
vraag naar participatie en overleg is verlopen via het digitaal platform en was volgens schepen Roose 
zeer nuttig. Momenteel kan er nog niet concreet geantwoord worden omdat de stad nog in bespreking 
is met de Vlaamse Waterweg. Maar zij hoopt zeker dat ze binnen de eerstvolgende maand of begin 
maart dan ook de lokale bewonersgroep, bijvoorbeeld de buurtbewoners of andere adviesraden zullen 
laten meedenken. Anderzijds wil ze ook niet te hoge verwachtingen scheppen omdat dit nogal moeilijk 
is. Men kan nu al meningen formuleren om iets te organiseren en het is de bedoeling om zeker alles 
terug te koppelen en dit participatieve luik te laten meespelen. Dus dat wordt zeker gedaan.

Mondelinge vragen van raadslid Mingels
6. Vraag ivm subsidies Toeristische Impulsen Barakkenpark.
Tijdens het CBS van 13 januari is beslist om mbt het Barakkenpark in te schrijven voor een subsidie 
Toeristische Impulsen in het kader van “Beleef West-Vlaanderen”. In het verleden is in deze 
vergadering altijd gesteld dat het niet de bedoeling was om veel extra verkeer aan te trekken met het 
Barakkenpark. Dat project zou zich vooral richten op de lokale bewoners. Dat werd bv gesteld wanneer 
de ongerustheid van de bewoners van de wijk werd aangehaald mbt. de verwachting dat er veel meer 
bestuurders hun auto in de wijk  zouden parkeren. Onze vraag is bijgevolg hoe die subsidie-aanvraag 
zich verhoudt tot dat eerdere antwoord wetende dat de aangevraagde subsidies eigenlijk niet kunnen 
worden aangevraagd als het gaat om het louter inrichten van parken met bv standaard publiek 
meubilair, maar feitelijk bedoeld zijn om meer volk aan te trekken?

Schepen Roose antwoordt dat het Barakkenpark werd ingediend onder de categorie recreatieve 
hotspot voor de subsidieaanvraag Toeristische impulsen. Geciteerd uit de oproep: ‘een recreatieve 
hotspot is een plek in de publieke ruimte (in de natuur, in het landschap, …) die belevingsvoller wordt 
voor de recreant door verschillende creatieve, duurzame ingrepen’. Bij de subsidieoproep denkt men 
hierbij aan : belevingsvolle en kwalitatieve picknickplekken, spelelementen, hoogten in het reliëf die 
creatief worden benut, … Het is dat plaatje waar het Barakkenpark perfect in past. Het klopt dat de 
subsidie niet kan worden aangevraagd als het gaat om het inrichten van parken met standaard publiek 
meubilair. Het Barakkenpark is veel meer dan dat. Deze subsidie zal, indien het projectidee 
goedgekeurd wordt, aangevraagd worden voor de recreatieve elementen zoals de picknickbanken, de 
fit-o-meter en de speelkeien in de wadi zodoende dat het een avontuurlijk park wordt. Het 
Barakkenpark ligt naast het jaagpad, een recreatieve fietsroute en het spreekt dan ook voor zich dat de 
openbare ruimte een recreatieve hotspot zal worden en met recreatiemogelijkheden is ingericht. Deze 
zijn inderdaad in de eerste plaats voor de buurtbewoners, maar dat de fiets- en wandelpassant hier ook 
zal stoppen en genieten is onvermijdelijk alsook gewenst. De fietsbrug landt immers in het park en 
wordt als ontmoetingsplek ingericht. Het kwaliteits- en belevingsvol inrichten van de site zal zowel de 
buurtbewoner als de fiets/wandelrecreant ten goede komen. Het is dan ook een positief verhaal mocht 
er hiervoor een subsidie kunnen verkregen  worden. Raadslid Mingels vindt dat men hem niet 
verkeerd mag begrijpen. Het is er niet tegen dat er subsidies kunnen verkregen worden en het feit dat 
men van het Barakkenpark iets wil gaan maken dat aantrekkelijk is voor mensen die passeren en voor 
de mensen die er wonen. Hij denkt toch dat men moet beseffen als er subsidies komen van een hogere 
overheid, in dit geval West-Vlaanderen, dat daar iets tegenover staat. Er is iets als reclame die gemaakt 
wordt als de provincie op bepaalde plaatsen geld heeft geïnvesteerd. Men kent allemaal folders van de 
provincie of propaganda eigenlijk van andere overheden die lokale initiatieven meepakken en op die 
manier promoten naar een breder publiek. Vanuit dat gegeven stelt hij de vraag ook wetende dat er in 
de buurt ongerustheid leeft naar het extra aantrekken van veel volk. En dat er extra volk zal komen lijdt 
geen twijfel. Men zit daar met een heel grote verwevenheid en hij geeft het  voorbeeld van Halluin en de 
Barakken die er uiteraard voor zal zorgen dat er daar heel veel mensen zullen op afkomen. De mensen 
van Halluin snakken ook naar groen en naar een groene aangename omgeving. Die gaan daar zeker 
op afkomen en dat lijdt geen twijfel. Aan de andere kant wordt de provincie ook getriggerd als er een 
provinciale subsidie aangevraagd wordt, want de provincies willen zich zeker in het kader van de 



discussie rond het al dan niet opheffen van provincies profileren als een interessante partner. Het zou 
hem zeker niet verwonderen en het zou zelfs onlogisch zijn moest het niet gebeuren dat de provincie 
ook aan de slag gaat om het Barakkenpark te gaan promoten. Hij zegt niet dat dit in eerste instantie 
een stormloop met zich gaat meebrengen. Hij zegt wel dat het Barakkenpark alle potentie heeft om heel 
veel volk naar zich toe te halen. Hij vraagt of het nog opportuun is om eigenlijk nog extra volk daar naar 
toe te halen. Dat is eigenlijk het gegeven als men spreekt over de wijk de Barakken met een zeer 
toeristisch gedeelte, de Rijselstraat en het Hoornwerk, iedereen wel bekend. Hier wordt nu eigenlijk een 
tweede toeristische hub met het Barakkenpark gecreëerd. De vraag is of dat het verstandig is om daar 
nog extra nadruk op te leggen. Hij is uiteraard positief als het gaat over het feit dat je daar degelijk 
materiaal wilt kunnen etaleren. De Voorzitter vraagt het raadslid om af te ronden. Raadslid Mingels 
begrijpt ook de logica van de armere gemeenten die proberen om op allerlei manieren aan geld te 
komen maar hij vraagt zich af of dat geen risico is. Schepen Roose is ervan overtuigd dat investeren in 
een aantrekkelijke stad noodzakelijk is. Alle partners die helpen investeren in de stad zijn meer dan 
welkom. Hij denkt dat het jaagpad inderdaad een uitgelezen plaats is om de mensen langs die manier 
zicht te laten verplaatsen door de stad. Het is ook de provincie die het jaagpad ook aanduidt als een 
belangrijke fietsverbinding. Er wordt ook ingespeeld om de nodige faciliteiten te voorzien om daar van 
gebruik te maken. Hij vindt het enorm belangrijk om met die partners verder aan de slag te gaan en om 
dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de buurt en voor Menen.

7. Vraag ivm herdenken in tijden van Corona.
Covid-19 en de coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat heel wat zaken en evenementen die in 
de pipeline zaten er niet zijn uitgekomen. Dat is gezien de gezondheidscrisis, die sinds maart 2020 om 
zich heen grijpt, tegelijk jammer en begrijpelijk. Sommige zaken kunnen worden her opgenomen in de 
toekomst. Andere moesten het eerder hebben van het momentum. Daarbij denk ik bv aan de 75ste 
verjaardag van de bevrijding van Menen (september 2020) en het einde van de Tweede Wereldoorlog 
in mei 1945. Wij weten dat deze coalitie graag inzet op ons erfgoed. Daarbij wordt gefocust – zeker niet 
onterecht – op periodes die een zekere zichtbaarheid hebben in de stad. Sommige periodes en 
gebeurtenissen zijn per definitie minder zichtbaar maar verdienen het niettemin om op een structurele 
manier zichtbaar gemaakt te worden. Ik verwijs in dat verband opnieuw naar die Tweede Wereldoorlog 
en Gisela Kleinbart-Ova, die in de Rijselstraat 262 te Menen verbleef toen ze in 1942 werd opgepakt 
omdat ze joods was. Ze was toen 36. Zij zou Auschwitz niet overleven. De Dossinkazerne slaagde er 
inmiddels in om een gezicht op haar naam te plakken. Ik vraag het stadsbestuur of ze bereid is om een 
zogenaamde struikelsteen of “Stolperstein” te (laten) plaatsen op het trottoir aan het voormalig adres 
van Gisela Kleinbart-Ova? Opdat er ter herinnering aan haar tragedie hier in Menen ook een fysiek 
teken zou bestaan.

Schepen Ponnet antwoordt dat het niet evident is om evenementen te organiseren in coranatijden. De 
plechtigheden worden georganiseerd met een minimale bezetting in samenwerking met de 
vaderlandslievende verenigingen. Op een overkoepelende vergadering met de oudstrijders werd het 
adres van de Rijselstraat 262 met Gisela Kleinbart-Ova vermeld. De “struikelstenen” of “Stolpersteine” 
zijn een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en hij wil de slachtoffers van de Holocaust 
herdenken door een koperen kassei in te metselen voor het huis waar ze woonden. Er zijn al 65.000 
struikelstenen verspreid over heel Europa, 260 daarvan in België, onder meer in Brussel, Gent, 
Charleroi. De stenen zijn van beton. Op de kop van 10 x 10 cm zit een messing plaatje, waarin de 
naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van het overlijden zijn gestanst. Een van de 
geplande - maar jammer genoeg geannuleerde - activiteiten voor de herdenking 75 jaar bevrijding was 
een historische stadswandeling waarbij op diverse locaties in de stad de link met WO II zou toegelicht 
worden. Ook het verhaal van Gisela Kleinbart-Ova zou daarbij verteld worden. Hij zal het raadslid 
verwittigen bij het plaatsen van de struikelsteen in de Rijselstraat 262. Raadslid Mingels antwoordt dat 
hij inderdaad in het kader van gesprekken met de vaderlandslievende verenigingen heeft gehad over 
Gisela Kleinbart-Ova. Zijn bedoeling is eigenlijk om daar opnieuw wat beweging in te krijgen en hij gaat 
er vanuit dat dit lukt met het plaatsen van zo een Stolperstein en dat is een kleine steen. Maar dat dit 
niet zo van de ene op de andere dag kan gebeuren is normaal want daar zit een organisatie achter. 
Dus in die zin zal er allicht wel wat tijd over gaan. Hij is zeer tevreden met de toezegging van de 
schepen. Hij kan meegeven dat er nog geen enkele dergelijke steen in West-Vlaanderen ligt en hij weet 
dat sommige mensen onder jullie graag kicken op dergelijke dingen. Menen zou dan de eerste stad in 
West-Vlaanderen zijn. Dat is dan zeer positief voor jullie. Hij ziet er ook naar uit en hij sluit zich aan bij 
wat hij gehoord heeft van raadslid Mkrtchyan over vrouwen in Menen. Er is heel wat te vertellen over 
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vrouwen in Menen. En die persoon en haar verhaal heeft daar zeker ook een plaatsje in. Dus er is daar 
heel veel mee te doen. Hij ziet dat eigenlijk in voorbereiding van dingen die in de toekomst kunnen 
gebeuren die hij ook als erfgoed beschouwt en waarmee men aan de slag kan. Hij kijkt uiteraard uit 
naar initiatieven in dat ander kader en in het kader van de vaderlandslievende verenigingen. Maar hij 
zou het iets ruimer durven bekijken. Trouwens hij wil bij deze gerust het stadsbestuur feliciteren voor 
het feit dat de stad de plechtigheden blijft organiseren, hoe beperkt ook deze ook kunnen doorgaan en 
deze in ere blijven houden.  Dat is een hart onder riem van heel veel mensen. In die zin zijn oprechte 
felicitaties daarvoor. Maar hij wil eigenlijk met deze vraag maken dat er nog stappen volgen in de 
richting van meer bewustwording rond bepaalde thema’s zoals racisme en dergelijk meer is daar één 
van en hij is daar zeer blij mee. Dat is een voorbeeld van een gevolg dat daaraan gegeven wordt. Dus 
bij deze zijn dank en dank namens zijn fractie om daarin mee te gaan. Schepen Ponnet meldt voor de 
mensen die het niet wisten dat men dit kan terug vinden in het boek Menen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op pagina 283. Daar kan men Gisela Kleinbart-Ova terugvinden. De schepen meldt dat 
hij heeft gezegd wat hij wilde zeggen en dit is voldoende. 

 

Mondelinge vraag van raadslid Vandamme.
8. Vraag ivm de speelpleinwerkingen van Lauwe en Rekkem die naar de gemeentescholen 
verhuizen. 
Op 28 december verspreide de stad een persmededeling over de start van de inschrijvingen van de 
speelpleinwerkingen. Hierin konden we ook lezen dat de speelpleinwerkingen van Lauwe en Rekkem 
naar de gemeentescholen verhuizen. " De speelpleinwerkingen organiseren in schoolgebouwen 
leverde veel opportuniteiten daar deze locaties kindvriendelijk zijn ingericht." konden we lezen.

Is het de bedoeling om de speelpleinwerkingen altijd in de schoolgebouwen te organiseren? Naar ik 
weet zijn de huidige locaties van de speelpleinwerkingen ook ingericht als jeugdlokalen, gebouwd als 
jeugdlokalen. Graag horen we dan ook of dit enkel tijdelijk is omwille van de pandemie of eerder 
definitief.Een wijziging van locatie voor de speelpleinwerking in Menen kwam nog niet aan bod in het 
persbericht van eind vorig jaar. Maar we vermoeden dat gezien de locatie voor vaccinatie daar een 
wijziging in komt, er zijn geruchten die wijzen naar de lokalen van de Chiro en basisschool Blijdhove. 
Hebben jullie los hiervan ook plannen om definitief te verhuizen naar een school?

De Burgemeester meldt dat de verhuis van de speelpleinwerking definitief is naar de gemeentescholen 
in  Lauwe en Rekkem. Deze scholen werden als beter werden bevonden voor de speelpeinwerking in 
Lauwe en in Rekkem. Hoeve Delaere biedt te weinig binnenruimte en in Rekkem is de binnenruimte 
van de jeugdlokalen niet ideaal. De scholen voldoen beter aan de noden voor speelpleinwerking. Na 
een jaar dit te hebben uitgetest werden de gemeentescholen van Lauwe en Rekkem dan ook als 
definitieve locaties weerhouden voor de speelpleinwerking in de toekomst. Wat Menen betreft is de 
verhuis naar de school van het bijzonder onderwijs Blijdhove in Menen en de lokalen van de Chiro 
tijdelijk wegens de oprichting van het vaccinatiecentrum in Park ter Walle. In Menen blijft de 
speelpleinwerking dus in de toekomst en na de sluiting van het vaccinatiecentrum in Park ter Walle 
doorgaan. De tijdelijke verhuis omwille van het vaccinatiecentrum werd gecommuniceerd via de 
Leiedraad van februari, alsook via de sociale media en eveneens aan de hand van een mailing vanuit 
het inschrijvingsplatform naar alle ingeschrevenen op heden en naar alle ingeschrevenen van de 
werkingen in de laatste twee jaar. Raadslid Vandamme antwoordt dus als hij het goed begrijpt dat het 
voor Lauwe en Rekkem de bedoeling is om in scholen te blijven en in Menen is dat niet nodig. Het lijkt 
hem wat eigenaardig om die stap te zetten, hij dacht dat de locaties in Lauwe en Rekkem ook gebouwd 
waren in functie van de speelwerking. Deze ruimte is heel anders dan het schoolgebouw waar dat zij 
ook al 10 maanden gezeten hebben op de schoolbanken, hoewel dat 10 maanden in het vorig jaar niet 
het geval was. Ze waren misschien vorig jaar blij om ergens anders te zitten. De Burgemeester 
antwoordt zegt dat het een keuze is. De nieuwe jeugdgebouwen in Lauwe en Rekkem worden ook 
tijdens de vakantie gebruikt door de jeugdverenigingen. Vandaar een extra argument. Wat Menen 
betreft is het werkelijk de bedoeling omwille van het hoog aantal kinderen om Park ter Walle te 
gebruiken. Het is werkelijk de bedoeling om in Park Ter Walle te blijven voor de speelpleinwerking.
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