
BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 5 mei 2021 om 19:00 u.

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

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

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

OPENBAAR

1. GR/2021/109 | Aanvaarding punt bij hoogdringendheid : Omslag brandweerkosten. Nieuwe 
beslissing van de gouverneur van 19 april 2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van State 
van 29.01.2021 over de jaren 2011 – 2012. Inname standpunt. (punt bij hoogdringendheid) 
Samenvatting

Het dagordepunt wordt voorgelegd als punt bij hoogdringendheid, gezien het standpunt van de 
gemeenteraad dient genomen te zijn uiterlijk 01 juni 2021, waardoor het dossier niet tijdig kan worden 
geagendeerd op de gemeenteraad van juni.
Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige 
leden.

Besluit: Goedgekeurd

2. GR/2021/087 | Ontslag van een gemeenteraadslid en vervanging door de eerste opvolger. 
Samenvatting

Ontslag van een gemeenteraadslid en vervanging door de eerste opvolger.
Betreft: de heer Willy Ugille te vervangen door de heer Vincent Dumortier

Besluit: Goedgekeurd. De heer Vincent Dumortier legt de eed af als raadslid.

3. GR/2021/084 | Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid. 
Samenvatting

Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid
Betreft: mevr. Stefanie Platteau. 

Besluit: Goedgekeurd. De heer Dries Defossez legt de eed af als raadslid



4. GR/2021/092 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 05.05.2021 
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 05.05.2021 wegens COVID-19. 
Bekrachtiging

Besluit: Goedgekeurd

5. GR/2021/095 | Besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 houdende  tijdelijke verlenging van  
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus). Bekrachtiging. 
Samenvatting

Bij besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 werd opnieuw beslist om de eerdere tijdelijke 
politieverordening (laatste dd. 15.01.2021 verlengd bij besluit dd. 17.02.2021) nogmaals te verlengen , 
gezien de epidemiologische toestand in Menen . Dit betekent concreet een verlenging van de 
neusmondmaskerplicht v in de volledige Rijselstraat, van de Grote Markt tot aan de Franse Grens, voor 
onbepaalde duur, totdat de cijfers de opheffing van dit besluit toelaten . De mondmaskerplicht geldt 
vanaf 13 jaar.

Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  van 05.05.2021 ter bekrachtiging, 
teneinde geldig te blijven.

Besluit: Goedgekeurd

6. GR/2021/074 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot aankoop pand gelegen Rijselstraat 24 
te Menen. 
Samenvatting

Het schepencollege besliste tot uitoefenen van het voorkooprecht  m.b.t. het pand gelegen Rijselstraat 
24 te Menen. De ontwerpakte tot verkoop aan de stad  wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

7. GR/2021/076 | Patrimonium . Goedkeuring ontwerpakte tot overdracht en kapitaalsinbreng van 
sportinfrastructuur Ter Steenland Rekkem, Lauwestraat 66 naar AGB Woonbedrijf Menen. 
Samenvatting

De ontwerpakte tot de inbreng van de sporthal Ter Steenlandt in Rekkem in het patrimonium van het 
AGB Woonbedrijf Menen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, voor goedkeuring, dit conform de 
doelstelling vermeld in de statuten AGB, art. 5, nl.  het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke 
infrastructuren voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

Besluit: Goedgekeurd

8. GR/2021/104 | Verbouwing kleedkamers Vauban CC De Steiger. Verrekeningen >15% 
goedkeuring. 
Samenvatting

Verbouwing kleedkamers Vauban CC De Steiger. Verrekeningen >15% goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd



9. GR/2021/099 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de Moorselestraat. Aanpassen 
parkeerreglementering (doodlopend stuk). 
Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement betreffende de Moorselestraat. Aanpassen parkeerreglementering 
(doodlopend stuk). 

Besluit: Goedgekeurd

10. GR/2021/094 | Aanvullend verkeersreglement inzake parkeren. Wijziging en hervaststelling 
reglement. 
Samenvatting

Gezien de invoering van Shop&Go-plaatsen te Menen dient het aanvullend verkeersreglement inzake 
parkeren  te worden gewijzigd, parallel ook aan de wijzigingen hierover in het retributiereglement 
parkeren. 

Besluit: Goedgekeurd

11. GR/2021/093 | Retributie inzake parkeren. Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Gezien de invoering van Shop&Go-plaatsen te Menen dient het retributiereglement parkeren  te worden 
gewijzigd en opnieuw vastgesteld, parallel ook aan de wijzigingen hierover in het  aanvullend 
verkeersreglement inzake parkeren. Eveneens wordt het tarief van de retributiebon (dagtarief) 
geactualiseerd. 

Besluit: Goedgekeurd

12. GR/2021/098 | Definitieve vaststelling RUP Hagewinde. Goedkeuring. 
Samenvatting

Definitieve vaststelling RUP Hagewinde. Goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

13. GR/2021/097 | Aankoop schoolmeubilair / goedkeuring afnamemogelijkheid via 
raamovereenkomst  DOKO vzw Aankoopcentrale - goedkeuren wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 
Samenvatting

Aankoop schoolmeubilair / goedkeuring afnamemogelijkheid via raamovereenkomst  DOKO vzw 
Aankoopcentrale - goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd



14. GR/2021/103 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur - Cultuurcentrum 
Samenvatting

De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en het cultuurcentrum formaliseert de 
samenwerking onder meer op de domeinen financiën, infrastructuur, personeel, ICT en communicatie 
tot ten laatste 31 december 2025. 

Besluit: Verdaagd

15. GR/2021/100 | Aankoop en levering van werkkledij en werkschoenen voor stad en OCMW Menen. 
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 2020/629/SV-05/05 met lijst van 
aan te schrijven leveranciers. 
Samenvatting

Aankoop en levering van werkkledij en werkschoenen voor stad en OCMW Menen. Goedkeuren wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 2020/629/SV-05/05 met lijst van aan te schrijven 
leveranciers.

Besluit: Goedgekeurd

16. GR/2021/086 | Leiedal: Algemene Vergadering dd. 25.05.2021 
Samenvatting

Leiedal: Algemene Vergadering dd. 25.05.2021

Besluit: Goedgekeurd

17. GR/2021/090 | Mirom - Algemene vergadering dd. 03.06.2021 
Samenvatting

Mirom - Algemene vergadering dd. 03.06.2021

Besluit: Goedgekeurd

18. GR/2021/085 | ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 10.06.2021. 
Samenvatting

ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 10.06.2021.

Besluit: Goedgekeurd

19. GR/2021/089 | WVI: Algemene vergadering op 16.06.2021 om 18.30 uur. 
Samenvatting

WVI: Algemene vergadering op 16.06.2021 om 18.30 uur.

Besluit: Goedgekeurd

20. GR/2021/088 | Gaselwest - Algemene Vergadering dd. 28.06.2021 
Samenvatting

Gaselwest - Algemene Vergadering dd. 28.06.2021

Besluit: Goedgekeurd



21. GR/2021/091 | IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur 
Samenvatting

IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur. Kennisname van het ontslag van de heer Vincent 
Dumortier als bestuurder namens Stad Menen bij !mpuls. De heer Willy Ugille wordt voorgedragen als 
bestuurslid bij !mpulst.

Besluit: Goedgekeurd

22. GR/2021/096 | Ontslag uit de gemeenteraadscommissie Wonen 
Samenvatting

Ontslag uit de gemeenteraadscommissie Wonen
Betreft: Willy Ugille. Goedkeuring voordracht van de heer Vincent Dumortier in de 
gemeenteraadscommissie Wonen en Zorg.

Besluit: Goedgekeurd

23. GR/2021/066 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 31 maart 2021 
Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 31 maart 2021       
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 31 maart 2021 goed te 
keuren.

Besluit: Goedgekeurd

24. GR/2021/110 | Omslag brandweerkosten.  Nieuwe beslissing van de gouverneur van 19 april 
2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29.01.2021 over de jaren 2011 – 2012.  
Inname standpunt. (punt bij hoogdringendheid) 
Samenvatting

Gevolg gevend aan het arrest van de Raad van State van 29 januari 2021, heeft de gouverneur op 21 
april 2021 een nieuwe beslissing overgemaakt aan de gemeenten met Z-centra (o.a. Menen) tot 
bevestiging van de afrekeningen voor de jaren 2011 en 2012 als bijdrage in de kosten voor 
brandbeveiliging door gemeenten met Z-centra. Gezien de lopende procedure voor het Hof van Beroep 
te Gent en hangend cassatieberoep, is immers nog geen eindoordeel geveld door het Hof in dit dossier. 
Ter vrijwaring van de rechten van de stad Menen dient op de eerstvolgende gemeenteraad en binnen 
40 dagen na de kennisgeving een besluit genomen worden met standpunt van de stad, waarbij deze 
weigert de nieuwe beslissing van de gouverneur te aanvaarden.

Besluit: Goedgekeurd



25. GR/2021/111 | Aanvullend dagordepunt gemeenteraad. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). Motie - 
Voorstel tot oproeping inwoners Menen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Namens de 
gemeenteraadsfracties van N-VA, Open VLD en Vooruit. 
Samenvatting

Bij schrijven van 29 april 2021werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 5 mei 
2021  ingediend door raadslid Mkrtchyan namens de gemeenteraadsfracties van
N-VA, Open VLD en Vooruit.

Besluit: Goedgekeurd

26. GR/2021/067 | 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, Bogaert, Poot, Mingels, 
Vandamme, Roose en Maxy.

Mondelinge vragen van raadslid Vandendriessche

1. Vraag ivm stilstaan en parkeren waar het niet mag.

2. Vraag ivm voetpaden in slechte staat

Mondelinge vragen van raadslid Bogaert.

3. Vraag ivm nieuwe directeur Barthelschool Rekkem.

4. Vraag ivm groenplan Lar Zuid.

5. Vraag ivm trage wegen.

Mondelinge vraag van raadslid Poot.

6. Vraag ivm de Uitpas nader bekeken.

Mondelinge vraag van raadslid Mingels.

7. Vraag ivm Vlaanderen droogt uit.

Mondelinge vragen van raadslid Vandamme.

8. Vraag ivm het maaien van het gras op het Vander Merschplein.

9. Vraag ivm de waterdoorlatende bestrating aan het Park Ter Walle is op vele plaatsen onvoldoende 
gevuld.

Mondelinge vraag van raadslid Roose.

10. Vraag ivm voorstel tot beschikking stellen van dierenbegraafplaats  en /of strooiweide.

Mondelinge vraag van raadslid Maxy.

11.Vraag ivm de verkeerssituatie & openbare werken in Rekkem.

Besluit: Ter kennis genomen



BESLOTEN

27. GR/2021/112 | Mondelinge vraag gemeenteraad. 
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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