
AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

zitting van woensdag 30 juni 2021 om 19:00 u. 

 

OPENBAAR 

1. GR/2021/146 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad met publiek op woensdag 30.06.2021 in zaal 
Barthel Rekkem, wegens COVID-19. Bekrachtiging  

Samenvatting 

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad met publiek op woensdag 30.06.2021 in zaal Barthel Rekkem, wegens 
COVID-19. Bekrachtiging 

2. GR/2021/130 | Verlenging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens 

ouderschapsverlof. Kennisneming  

Samenvatting 

Verlenging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens ouderschapsverlof. 
Kennisneming 
 

3. GR/2021/145 | Gemeentelijk reglement voor het verlenen van een subsidie voor installatie 

groendak  

Samenvatting 

Stad Menen wenst de aanleg van groendaken te stimuleren door een subsidie te verlenen voor de 
aanleg van een groendak. 

4. GR/2021/161 | Vervanging reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen en het 

beperken in de tijd van de geldigheid van een conformiteitsattest voor kamerwoningen.  

Samenvatting 

Goedkeuring reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen 

5. GR/2021/148 | Vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel - Goedkeuring herwerkt bestek 

onderverdeeld in percelen, lastvoorwaarden, plannen en raming  

Samenvatting 

Vernieuwen van het toiletgebouw in de Gemeentelijke basisschool Barthel te Rekkem.  Goedkeuring 
bestek onderverdeeld in verschillende percelen, plannen en lastvoorwaarden met raming .    

Nieuwe gunningsprocedures worden opgestart per perceel na stopzetting oorspronkelijke 
onderhandelingsprocedure.    

  

6. GR/2021/131 | Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst Selectie WinVorm - Begraafplaats 

Zandputstraat  

Samenvatting 

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst Selectie WinVorm - Begraafplaats Zandputstraat 

7. GR/2021/147 | Aanvullend verkeersreglement inzake schoolstraten. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In maart 2020 werd een proefproject uitgerold rond de invoering van een schoolstraatregime in de 
gekoppelde schoolomgeving van Basisschool De Kleine Prins (Aug. Debunnestraat) en VBS Sint-Joris 
(St. Jansmolenstraat). Door de coronacrisis werd besloten het proefproject (normaal gezien lopende tot 



 

eind juni 2020) met een volledig schooljaar te verlengen. Na evaluatie is een omzetting naar een 
definitieve invoering wenselijk. In kader van die definitieve invoering wordt een algemeen aanvullend 
reglement rond schoolstraten opgesteld. 

8. GR/2021/141 | Aanleg parking en garagestraat site Tuinwijk Lauwe. Vaststellen wijze van gunnen 

en gunningsvoorwaarden.  

Samenvatting 

Ter hoogte van de voormalige site van de Tuinwijkschool in Lauwe wordt een geboortebos, parking en 
garagestraat aangelegd. Het bestek tot aanstellen van een aannemer wordt voorgelegd ter verwijzing 
naar de gemeenteraad voor goedkeuring van gunningswijze en - voorwaarden. 

9. GR/2021/129 | Project Leiewerken. Minnelijke verkoop van grond gelegen bij de Oostkaai in het 

kader van de onteigeningen door De Vlaamse Waterweg. Goedkeuring ontwerpakte.  

Samenvatting 

In het kader van de Leiewerken en de onteigeningen door De Vlaamse Waterweg, gaat de stad over tot 
de minnelijke verkoop van het stuk grond  bij de Oostkaai (inneming 129 op onteigeningsplan), 
behorend tot de privatieve eigendom van de stad. De ontwerpakte wordt doorverwezen naar de 
gemeenteraad ter goedkeuring. 

10. GR/2021/154 | Goedkeuring afnamemogelijkheid koffie voor Stad en OCMW Menen via 

raamovereenkomst AZO - goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.  

Samenvatting 

Goedkeuring afnamemogelijkheid koffie voor Stad en OCMW Menen via raamovereenkomst AZO - 
goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. 

11. GR/2021/136 | Algemene financiering - vaststellen jaarrekening 2020  

Samenvatting 

Vaststellen van de jaarrekening 2020 betreffende het onderdeel van de stad  

12. GR/2021/135 | Algemene financiering - Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1)  

Samenvatting 

Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) betreffende het onderdeel van de stad 

13. GR/2021/157 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 

academiereglement Academie voor Beeld  

Samenvatting 

Academie voor Beeld Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement. 

14. GR/2021/156 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring van het Artistiek Pedagogisch 

Project Beeld  

Samenvatting 

Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring van het Artistiek Pedagogisch Project (APP) 
Academie voor Beeld 

15. GR/2021/155 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring gebruik leerplan 'Het Speelveld' 

van 'OVSG/DenkBeeld' vanaf 01/09/2021  

Samenvatting 

Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring gebruik leerplan 'Het Speelveld' van 
'OVSG/DenkBeeld' vanaf 01/09/2021 

 



 

16. GR/2021/159 | GBS Barthel (Rekkem): schoolreglement 2021-2022.  

Samenvatting 

Gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem): schoolreglement 2021-2022. 

17. GR/2021/158 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2021-2022.  

Samenvatting 

Gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2021-2022. 

18. GR/2021/150 | Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2020  

Samenvatting 

Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2020 

19. GR/2021/149 | Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur: jaarrekeningen 2020.  

Samenvatting 

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: jaarrekeningen 2020 

20. GR/2021/151 | Kerkbesturen: Sint-Theresia Wevelgem: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025.  

Samenvatting 

Sint-Theresia Wevelgem: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor herstellingswerken dak 

21. GR/2021/142 | Goedkeuren algemeen kader werving en selectie en beoordeling tijdens de 

proefperiode en kaderprofiel en functiebeschrijving directeur gemeentelijke basisschool  

Samenvatting 

Goedkeuren algemeen kader werving en selectie en beoordeling tijdens de proefperiode en 
kaderprofiel en functiebeschrijving directeur gemeentelijke basisschool  

22. GR/2021/144 | Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen.  

Samenvatting 

Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen. 

23. GR/2021/143 | Goedkeuren kader voor het gebruik van uitzendarbeid  

Samenvatting 

Goedkeuren kader voor het gebruik van uitzendarbeid 

24. GR/2021/160 | Kennisname - Rapport Organisatiebeheersing 2020  

Samenvatting 

De Algemeen Directeur rapporteert  over de genomen beheersmaatregelen in 2020 in kader van 
Organisatiebeheersing. 

25. GR/2021/107 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 2 juni 2021  

Samenvatting 

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 2 juni 2021        
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 2 juni 2021 goed te keuren. 

 

 



 

26. GR/2021/162 | Aanvullend dagordepunt gemeenteraad. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). Motie 

betreffende de distributienettarieven van Gaselwest/Fluvius in Menen  

Samenvatting 

Bij schrijven van 24 juni 2021 werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 30 juni 
2021  ingediend door raadsleden Tom Vlaeminck (Open VLD), Lianna Mrktchyan (N-VA) en Guy 
Blancke (Vooruit) namens de gemeenteraadsfracties Open VLD, N-VA en Vooruit.  

27. GR/2021/108 | 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. 

28. GR/2021/138 | Algemene financiering - goedkeuren jaarrekening 2020  

Samenvatting 

Goedkeuren jaarrekening 2020 

29. GR/2021/140 | Algemene financiering - Goedkeuren aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1)  

Samenvatting 

Goedkeuren aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) 

BESLOTEN 

30. GR/2021/137 | Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Aanstelling van gemeentelijke 

vaststellende ambtenaren voor het vaststellen van inbreuken op de Algemene 

Politieverordening(APV) en op het Reglement Stilstaan en parkeren.  

 

MENEN, vrijdag 25 juni 2021 

De Voorzitter Gemeenteraad 

Tom Vlaeminck” 


