
BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 31 maart 2021 om 19:00 u.

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

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

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Caroline Bonte-Vanraes, Raadslid

OPENBAAR

1. GR/2021/068 | Aanvaarding punt bij hoogdringendheid. Besluit tot goedkeuring van het 
addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Samenvatting

Het dagordepunt wordt voorgelegd als punt bij hoogdringendheid. Tot spoedbehandeling kan alleen 
worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.

Besluit: Goedgekeurd

2. GR/2021/061 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 31.03.2021 
wegens COVID-19. Bekrachtiging 
Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 31.03.2021 wegens COVID-19. 
Bekrachtiging

Besluit: Goedgekeurd

3. GR/2021/060 | Patrimonium. Kosteloze overdracht van grond gelegen bij Wijk Ten Dale voor 
opname in het openbaar domein als wegenis. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze overdracht. 
Samenvatting

In afwerking van de verkaveling Wijk Ten Dale dient nog een resterend perceel wegenis overgedragen 
te worden naar het openbaar domein als openbare wegenis. De ontwerpakte tot kosteloze 
overdracht  wordt voorgelegd aan de  gemeenteraad  ter goedkeuring, teneinde de akte te kunnen 
verlijden via de notaris.

Besluit: Goedgekeurd



4. GR/2021/051 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor Sint-
Franciscuskerk, Ieperstraat 34+ te 8930 Menen. Goedkeuring ontwerpakte tot erfpachtrecht. 
Samenvatting

De stad wenst aan AGB Woonbedrijf Menen een zakelijk recht (erfpacht) te verlenen m.b.t. de Sint-
Franciscuskerk in Menen, met het oog op de restauratie- en verbouwingswerken die door het AGB 
Woonbedrijf worden uitgevoerd, en in functie van de verdere exploitatie van het kerkgebouw door het 
AGB als polyvalente ruimte.

Besluit: Goedgekeurd

5. GR/2021/043 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakten tot verkoop van grond gelegen 
Rijselstraat Menen in het kader van de realisatie Leiewerken. 
Samenvatting

In het kader van de minnelijke verwervingen nodig voor de realisatie van de Leiewerken, worden de 
verkoopakten voorgelegd aan de gemeenteraad tot verkoop aan De Vlaamse Waterweg van het 
grondaandeel van de elektriciteitscabine en kapel in de Rijselstraat Menen. Gaselwest en  de 
Kerkfabriek Sint-Jozef zijn hierbij tussenkomende partij in de aktes.

Besluit: Goedgekeurd

6. GR/2021/042 | Goedkeuring  samenwerkings- en beheersovereenkomst voor inrichting en 
beheer van boomgaard gelegen bij Politiekazerne (kant Vaubanstraat) in Menen. 
Samenvatting

Voor de verwezenlijking van het boomgaardproject op het achterliggende terrein bij de politiekazerne in 
Menen (kant Vaubanstraat) wordt een samenwerkingsovereenkomst met PZ Grensleie 
(eigenaar)afgesloten. Het terrein wordt in gebruik gegeven aan Velt, en zal uitsluitend dienen voor de 
inrichting en aanplanting van een collectieboomgaard, met specifieke aandacht voor behoud van oude 
fruitrassen, en voor de organisatie van natuuractiviteiten die kaderen binnen de werking van Velt. De 
overeenkomst bevat ook de afspraken inzake het beheer van de boomgaard, dat door Velt 
Fruitwerkgroep Afdeling Menen-Wevelgem zal gebeuren samen met de Stad Menen.  De 
gemeenteraad wordt verzocht haar goedkeuring te verlenen bij het ontwerp van overeenkomst. 

Besluit: Goedgekeurd

7. GR/2021/062 | Schenking bomen Decospan fietsdoorsteek Wervikstraat 
Samenvatting

Decospan schenkt voor het project in de Wervikstraat, waar een fietsdoorsteek gerealiseerd wordt, 
negen grote bomen ter inrichting van een arboretum. Het college van burgemeester en schepenen 
vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad ter aanvaarding van deze schenking.

Besluit: Goedgekeurd

8. GR/2021/052 | Invoeren tractorsluis Komerenstraat te Geluwe. Aanvullend verkeersreglement 
inzake de Geluwestraat. Aanpassing. 
Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de Geluwestraat. Dit naar aanleiding van de inrichting van een 
tractorsluis in samenwerking met stad Wervik. Vaststelling.

Besluit: Goedgekeurd



9. GR/2021/058 | Aankoop straatmeubilair via cataloog Westtoer. Goedkeuring van mogelijkheid tot 
afname straatmeubilair via aankoopcentrale Westtoer. 
Samenvatting

Aankoop straatmeubilair via cataloog Westtoer.
Goedkeuring van mogelijkheid tot afname straatmeubilair via aankoopcentrale Westtoer.

Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2021/054 | kennisname resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en 
vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot  aanleg fiets- en 
voetgangersverbinding Vauban O_2020172335 
Samenvatting

kennisname resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - 
aanvraag omgevingsvergunning tot  aanleg fiets- en voetgangersverbinding Vauban O_2020172335- 
gemeentelijk dossier O2020/461

Besluit: Goedgekeurd

11. GR/2021/056 | Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en 
alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd

12. GR/2021/046 | Samenwerkingsovereenkomst tot opmaak van stedenbouwkundig voorontwerp-
masterplan voor Project Binnengebied Oostkaai. Goedkeuring. 
Samenvatting

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Zuidkade bij de Leiewerken, wenst het stadsbestuur 
een samenwerking op te starten met de twee andere eigenaars van het binnengebied Oostkaai  . Er 
wordt beoogd door alle  partijen om tegen 30.04.2022  een stedenbouwkundig voorontwerp - 
masterplan klaar te hebben voor het projectgebied “binnengebied Oostkaai”. Het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 31 maart 2021 ter 
goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

13. GR/2021/041 | Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een stedenbouwkundig 
voorontwerp-masterplan voor het gebied "Binnengebied Oostkaai". Vaststellen wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden  . 
Samenvatting

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen langs de Leieboorden naar aanleiding van de 
Leiewerken, wordt voor het binnengebied Oostkaai voorgesteld om de markt te bevragen voor de 
aanstelling van een ontwerper tot opmaak van een stedenbouwkundig voorontwerp -masterplan . 
Hiervoor werd een bestek opgemaakt waarbij de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het 
vaststellen van de gunningswijze en -voorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd



14. GR/2021/063 | Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS. 
Samenvatting

Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS

Besluit: Goedgekeurd

15. GR/2021/028 | Goedkeuring hernieuwde tarieven stedelijke sportinfra. 
Samenvatting

De tarieven voor huur en gebruik van de stedelijke sportinfrastructuren (sporthal Ter Leie Lauwe, 
sporthal Ter Steenlandt Rekkem, sportsite Badhuis Menen en sportsite Vauban Menen) worden 
aanpast. Deze worden aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring , dit eveneens conform de 
statuten van het AGB Woonbedrijf Menen, exploitant van meerdere sportsites.

Besluit: Goedgekeurd

16. GR/2021/053 | Berekening jaarlijkse subsidies sport op cijfers/gegevens van het laatste 
coronavrije sportseizoen. 
Samenvatting

De berekening van de jaarlijkse subsidies sport zal eind 2021 voor de tweede maal op een rij gebeuren 
op de cijfers van het laatste coronavrije sportjaar zijnde sept 2018- aug 2019.
Dit in tegenstelling met wat het subsidiereglement sport vermeldt nl. dat de berekening van subsidies 
sport op het eind van het kalenderjaar gebeurt op basis van de gegevens van het voorbije sportseizoen 
(sept- eind aug).

En dit om te vermijden dat sportclubs in moeilijke tijden minder subsidies krijgen door factoren die ze 
zelf niet in de hand hebben (oa minder leden, minder activiteiten).

Besluit: Goedgekeurd

17. GR/2021/057 | Bepalen locaties voor huwelijken en jubilea. 
Samenvatting

Op de dienst burgerlijke stand krijgen we meer en meer vragen van burgers die wensen te huwen op 
locatie in deelgemeenten Rekkem -Lauwe

en op andere tijdstippen dan aansluitend op vrijdag of zaterdag zoals nu het geval is.

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare 
plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Besluit: Goedgekeurd

18. GR/2021/064 | Advies van sportraad, jeugdraad en cultuurforum omtrent verdeling Vlaams 
Noodfonds 
Samenvatting

Advies van sportraad, jeugdraad en cultuurforum omtrent verdeling Vlaams Noodfonds

Besluit: Goedgekeurd



19. GR/2021/065 | Investeringstoelage Sint-Niklaas Rekkem: binnenschilderwerken kerk 
Samenvatting

Investeringstoelage Sint-Niklaas Rekkem: binnenschilderwerken kerk

Besluit: Goedgekeurd

20. GR/2021/038 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 3 maart 2021 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

21. GR/2021/069 | Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-
19-pandemie te versterken. (punt bij hoogdringendheid) 
Samenvatting

Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Besluit: Goedgekeurd



22. GR/2021/039 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Samenvatting

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de 
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad 
besproken.
Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Vandendriessche, Ugille,  Mingels, Maxy
Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
1. Vraag ivm eigendom in het buitenland: geen recht op sociale woning.
Mondelinge vragen van raadslid Ugille.
2. Vraag ivm de aanleg van het snoezelbos ter hoogte van de hoek Volkslaan-Bruggestraat.
3. Vraag wanneer de fietsbeugels terug geplaatst worden ter hoogte van de nieuwe toegang van het 
Diefhondbos op het einde van de Noordstraat.
4. Vraag wanneer worden de boordstenen ter hoogte van het zebrapad aan de Sint Janskerk (kant 
Ezelbrugstraat) verlaagd
Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
5. Vraag ivm de brand in de firma Galloo 28/03
Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
6. Vraag ivm derde brand in drie maanden tijd.
7. Vraag ivm de mening van een schepen/schepencollege?
8. Vraag ivm grote daad, klein resultaat? En nu? (Grote Lenteschoonmaak)
9. Vraag ivm wat is de meerwaarde van….? (zomerbar)
Mondelinge vragen van raadslid Maxy
10. Mondelinge vraag ivm statiegeldalliantie.
11. Mondelinge vraag ivm revitalisering LAR.

Besluit: Ter kennis genomen

Namens de gemeenteraad

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

Voorzitter Gemeenteraad

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