
TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 29 JANUARI 2018 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING 
 
Art. 33 , par 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt .  
‘ Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht 
dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden.  
Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld. 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 
worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’ 
Voor wie een e-mail adres heeft werden deze reeds doorgemaild ; voor wie geen e-mail adres bezit, 
 worden deze ontwerp-notulen schriftelijk meegestuurd met de dagorde. 
 
Elk lid van de Raad heeft dus het recht hetzij voor, hetzij tijdens de vergadering, bezwaren tegen de 
redactie in te brengen. Het betreft hier de notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december 2017. 
 
DAGORDEPUNT 2. VVSG. RAAMOVEREENKOMST VOOR POSTDIENSTEN. 
 
Gelet op de beslissing CBS 25 september 2017, waarbij de Stad zijn interesse heeft getoond in de 
raamovereenkomst voor postdiensten, waarbij de VVSG als aankoopcentrale zal optreden.  
Gelet op het feit dat deze beslissing op 28 september 2017 aan de VVSG werd overgemaakt.  
Op 17 november 2017 vond de publicatie plaats.  
TIMING 

• Kandidaat-dienstverleners krijgen tot en met 7 januari 2018 de tijd om een offerte in te dienen. 
• Gunning binnen de twee weken daaropvolgend is de betrachting van VVSG.  Dat kan ook vlugger zijn en 

hangt vanzelfsprekend af van het aantal kandidaturen.  
• Vanaf de kennisgeving van de gemotiveerde gunningsbeslissing begint de wachttermijn van 15 

kalenderdagen te lopen;  
• Gunning zal bijgevolg ten laatste plaatsvinden op 5 februari 2018. 
• Ten laatste onmiddellijk na de gunning beslist de Stad of het effectief instapt.  Daarna sluit de Stad zelf 

een contract met de gekozen dienstverlener.  
NOOT:  de Stad is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract (geen afnameverplichting). 
In het dossier:   

• Aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017. 
• Bestek nr. VVSGvzw-2017/0/18 – raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake 

universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen.  
De Gemeenteraad wordt belast met de beslissing tot de effectieve toetreding  tot het raamcontract.   
Het CBS wordt belast met de uitvoering ervan. 
Gelet op de beslissing van het CBS 11 december 2017 met de goedkeuring doorverwijzing GR januari 2018. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hun goedkeuring te verlenen om beroep te doen op de vzw 
VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht voor diensten "Raamcontract voor 
de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - 
bestek nr VVSGvzw-2017/09/18. 



 
DAGORDEPUNT 3. AANKOOP BRANDSTOFFEN WAGENPARK STAD MENEN EN OCMW 
MENEN. VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Voor het wagenpark van stad Menen en OCMW Menen wordt een prijsvraag opgestart voor de aankoop van 
brandstoffen (diesel en benzine) – afname aan de pomp voor een periode van 2 jaar (28/02/18-29/02/20). 
Stad Menen zal optreden als aankoopcentrale voor OCMW Menen (mandaat OCMW - Raad van 16/01/18). 
Het OCMW kan bijgevolg van dezelfde voorwaarden genieten voor hun wagenpark. 
Geraamd jaarverbruik voertuigen stad Menen:  +/- € 50.000,00 incl. BTW (voertuigen technische dienst, 
administratie, plantsoendienst, preventiedienst, jeugddienst) 
Geraamd jaarverbruik voertuigen OCMW:  +/- € 25.000,00 incl. BTW  
Aankoopprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
Raming: +/- € 150.000,00 BTW incl. 
Budget: op de diverse AR’s 6160004, voor de diverse dienstjaren is het nodige budget voorzien in 
exploitatiebudget.  
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden goed te 
keuren en de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.   
 
DAGORDEPUNT 4. RETRIBUTIE UITLEENDIENST JEUGDDIENST. WIJZIGING. 
VASTSTELLING. 
 
Gelet op het feit dat er heel wat prijsverschillen waren met de provinciale uitleendienst van West-Vlaanderen 
stelt het Schepencollege voor om de retributie inzake uitlenen logistiek materiaal (geluid, licht & andere 
materialen) te wijzigen. 
Heel wat materiaal kan niet meer verhuurd worden omdat het erg verouderd is en er zijn nieuwe stukken 
aangekocht. 
De prijsbepaling per categorie is geschrapt en vervangen door een gelijke prijs voor welke gebruiker ook. Dit 
zorgt dat niemand gediscrimineerd wordt en dat mensen met een lager inkomen meer gebruik kunnen maken 
van de uitleendienst. 
 
ARTIKEL 3 – betaling retributie  
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager of ontlener van het logistiek materiaal 
(geluid, licht & andere materialen). 
De retributie dient te worden betaald aan de financieel beheerder na facturatie. 
 
De retributie wordt ingevorderd, na de ontleenperiode opgegeven in het aanvraagformulier, door overschrijving 
op de rekening van de stad, met de vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of gestructureerde 
mededeling. 
 
Alle eventuele schade wordt rechtstreeks aangerekend via de factuur. 
 
WORDT VERVANGEN DOOR 
 
ARTIKEL 3 – betaling retributie  
De retributie is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de aanvrager of ontlener van het logistiek materiaal 
(geluid, licht & andere materialen). 
De retributie dient te worden betaald aan de financieel beheerder na facturatie of onmiddellijk op de 
jeugddienst uitsluitend met bancontact. 
 



De retributie wordt ingevorderd, na de ontleenperiode opgegeven in het aanvraagformulier, door overschrijving 
op de rekening van de stad, met de vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of gestructureerde 
mededeling. 
 
Alle eventuele schade wordt rechtstreeks aangerekend via de factuur. 
 
ARTIKEL 5 – tarieven retributie logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) 
De tarieven van de retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijk logistiek materiaal 
(geluid, licht & andere materialen) aan personen of verenigingen worden als volgt vastgesteld, volgens 
onderstaande lijst: 
 
Cat. 1: erkende en/of betoelaagde verenigingen 
Cat. 2: alle andere verenigingen of particulieren 
 
 

Stock Artikel Prijs 
Cat.1 

Prijs 
Cat.2 

GELUID 
Monitors MACKIE SRM350 (met ingebouwde 

versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 
€15/st  €20/st 

 
MACKIE SRM450 (met ingebouwde 
versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 

€20/st  €25/st 

 
Behringer B110D actieve luidspreker (met 
ingebouwde versterker, stroomkabel en XLR 
inbegrepen 

€ 10/st €15/st 

Mixers JB SYSTEMS MX09 €5/st  €10/st  
JB SYSTEMS RHYTHM 11010 €5/st  €10/st 

CD Spelers JB SYSTEMS CD SPELER (dubbel) CD 560 €10/st  €15/st  
JB SYSTEMS CD SPELER (dubbel) CD 700 €10/st  €15/st 

 
TECHNIKS (enkel) SLDG 380A €5/st  €10/st  
SONY (enkel) CDP-XE 220 €5/st  €10/st 

Micro Micro (XLR inbegrepen) €2/st  €3/st 
DJ Set Reloop Reloop RMX-60 vierkanaals DJ mixer    

Reloop RMP-3 Alpha black media-CD speler    
Mackie SRM450 

 
  

Monitor statieven 
 

 
 

Kabels €100 €150 
Set Rodec 450 (in 
flightcase) 

RODEC BX 9 MIXER   

 NUMARK MP302 (Dubbele mp3 cd speler)   
 MACKIE SRM450   
 MONITOR STATIEVEN    

KABELS €75  €90 
Set Rodec 350 (in 
flightcase) 

RODEC BX 9 MIXER 
 

 

 NUMARK MP302 DUBBELE MP3 CD SPELER   
 MACKIE SRM350   



 2 MONITOR STATIEVEN   
 KABELS €70  €85 
Set JB 450 (in 
flightcase) 

JB SYSTEMS MIXER 
 

 

 
JB SYSTEMS DUBBELE CD SPELER 

 
  

MACKIE SRM450 
 

  
MONITOR STATIEVEN 

 
  

KABELS €45  €60 
Set JB 350 (in 
flightcase) 

JB SYSTEMS MIXER 
 

 

 
JB SYSTEMS DUBBELE CD SPELER     
MACKIE SRM350     
MONITOR STATIEVEN     
KABELS €35  €50 

PA installatie 2x HK baskast 15’’ 500 W   
 2x HK topkast 12” + 1” driver 300 W   
 2x verstelbare buis Sub/Top   
 1x powersoftversterker in flightcase 2x600 W   
 2x Behringer actieve monitor 150 W   
 1x Allen & heath mengtafel ZED22FX in 

flightcase 
  

 1x 12 unit 19” Outboard flightcase   
 1x dbx 2ch compressor   
 1x Behringer 4ch Gate   
 1x Behringer 2x31 bands Equaliser   
 2x proel speakerstatief   
 4x K&M microstatief   
 1x proel kickdrumstatief   
 + Kabels €200 €450 
Statieven MONITOR/LICHT STAVEN €3/st  €5/st 
Set LED 4 LED SPOT OPTI TRI 30 € 5/st €7/st 
 

STATIEVEN €20  €30 
KABELS 

 
63A KABEL (enkel in ptw) €2/st  €5/st 

 
63A STROOMKAST (enkel in ptw) €5/st  €10/st 

ROOKMACHINE JEM ZR33 (incl. rookvloeistof) €25/st  €30/st 
BLACKLIGHT Blacklight 60 cm incl. armatuur €3 €5 
BEKABELING Stekkerdoos €1/st €2/st 
 Verlengkabel €3/st €5/st 
 Haspel 25m €5/st €7/st 
 Koppelstuk 3 fase €1/st €2/st 
FUIFKOFFER 
(moduleerbaar) 

Walkie Talkie €5/set €10/set 



 Pictogrammen € gratis €5 
 Verlichting € gratis €5 
 Noodverlichting € 2/ar-

matuur 
€ 5/ar-
matuur 

 Fluo hesjes € gratis € 1/stuk 
DECIBELMETER DAP digitale dB meter €10 €20 
 Amptec geluidsmeter met registratie €10 €25 
KOOKPLAAT GASBEKKENS (gasfles niet inbegrepen) €5/st  €8/st 
KOOKPOTTEN KOOKPOT + DEKSEL (36 cm) € 5/st  €8/st 
 

BRAADSLEE (50 op 30 cm) €5/st €8/st 
BBQ Grote stevige BBQ (zonder kolen) – BBQ 

moet proper terug komen, indien dit niet het 
geval is zal een meerkost van € 75 
aangerekend worden 

€10/st  €20/st 

SPELMATERIAAL 
REUZE SPELEN KUBBS 

NUMMERKUBBS 
Gratis  €2/st 

 MUURSPEL Gratis  €2/st 
 DOMINO Gratis  €2/st 
 PARACHUTE Gratis  €2/st  

VIER OP EEN RIJ 
JENGA 

Gratis  €2/st 

 TOREN VAN PISA XL  Gratis   
 SPRINGKASTEEL €75 €150 

 
De betaling van deze kosten wordt via factuur ingevorderd. 
 
WORDT VERVANGEN DOOR: 
 
ARTIKEL 5 – tarieven retributie logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) 
De tarieven van de retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijk logistiek materiaal 
(geluid, licht & andere materialen) aan personen of verenigingen worden als volgt vastgesteld, volgens 
onderstaande lijst: 
 
 

Stock Artikel Prijs 

GELUID 
Monitors MACKIE SRM350 (met ingebouwde 

versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 
€10/st  

 
MACKIE SRM450 (met ingebouwde 
versterker, stroomkabel en XLR inbegrepen) 

€15/st  
 

Behringer B110D actieve luidspreker (met 
ingebouwde versterker, stroomkabel en XLR 
inbegrepen 

€ 5/st 



 Behringer B112 actieve luidspreker 
(met ingebouwde versterker, 
stroomkabel en XLR inbegrepen) 

€ 5/st 

 Behringer B208 (klein model: met 
ingebouwde versterker, stroomkabel en 
XLR inbegrepen) 

€ 3/st 

 Autogeluidsinstallatie € 5 
Mixers JB SYSTEMS MX09 € 3/st  
 RELOOP RMX60 vierkanaals DJ Mixer € 5 
 BEHRINGER XENYX802 – 8 input € 3 
 Digital 2 Audiophony – 2 input € 3 
CD Spelers VINYL-spelers: technics qhuartz drive 

direct turnable system SL-1210 MK2 
€ 10/set 

 NUMARK NDX 500 (dubbele mp3 cd 
speler met usb-ingang) 

€ 10/set 

Micro Micro (XLR inbegrepen) €2/st  
DJ Set  1 x reloop RMX – 60 vierkanaals DJ 

mixer 
2 NUMARK NDX 500 (dubbele mp3 cd 
speler met usb-ingang) 
Kabels inbegrepen 
Boxen apart te bestellen 

€ 15 

PA installatie 2x HK baskast 15’’ 500 W  
 2x HK topkast 12” + 1” driver 300 W  
 2x verstelbare buis Sub/Top  
 1x powersoftversterker in flightcase 2x600 W  
 2x Behringer actieve monitor 150 W  
 1x Allen & heath mengtafel ZED22FX in 

flightcase 
 

 1x 12 unit 19” Outboard flightcase  
 1x dbx 2ch compressor  
 1x Behringer 4ch Gate  
 1x Behringer 2x31 bands Equaliser  
 2x proel speakerstatief  
 4x K&M microstatief  
 1x proel kickdrumstatief  
 + Kabels € 200 
Statieven MONITOR/LICHT STAVEN € 1/st  
 T-balken € 1/st 
Licht LED SPOT OPTI TRI 30 € 2/st 
 PAR 56 SHORT RGB LED € 2/st 

KABELS 
 

63A KABEL (enkel in ptw) € 2/st  
 

63A STROOMKAST (enkel in ptw) € 5/st  
ROOKMACHINE JEM ZR33 (incl. rookvloeistof) € 10/st  



BUBBLEMACHINE Bellenblaasmachine inclusief vloeistof € 5 
BLACKLIGHT Blacklight 60 cm incl. armatuur € 3 
 Blacklight 100 cm inclusief armatuur € 5 
BEKABELING Haspel 25m € 2/st 
 Koppelstuk 3 fase € 1/st 
FUIFMATERIAAL Walkie Talkie € 5/set 
 Fluo hesjes gratis 
DECIBELMETER DAP digitale dB meter € 3 
 Amptec geluidsmeter met registratie € 15 
BATTERIJ Mobiele batterij Goal Zero Yeti 1250 € 10 
KOOKPLAAT GASBEKKENS (gasfles niet inbegrepen) € 5/st  
 Elektrisch vuur € 5/st 
KOOKPOTTEN KOOKPOT + DEKSEL (36 cm) € 5/st  
 

BRAADSLEE (50 op 30 cm) € 5/st 
SPELMATERIAAL 

REUZE SPELEN KUBBS 
NUMMERKUBBS 
MUURSPEL 
DOMINO 
PARACHUTE 
VIER OP EEN RIJ-JENGA 
TOREN VAN PISA XL 

€ 1 

 SPRINGKASTEEL € 125 
 
De betaling van deze kosten wordt via factuur ingevorderd. 
Vanaf heden kan de betaling van deze kosten ook meteen betaald worden op de jeugddienst 
uitsluitend met bancontact. 
 
 
ARTIKEL 8 - invordering 

• De verschuldigde  retributie wordt via factuur overgemaakt . 
• De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 

bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet. 
• Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 

vorderen.  
 
WORDT VERVANGEN DOOR: 
 
ARTIKEL 8 - invordering 

• De verschuldigde  retributie wordt via factuur overgemaakt of onmiddellijk op de jeugddienst 
uitsluitend met bancontact. 

• De retributie zal in voorkomend geval, bij niet-betaling, ingevorderd worden via dwangbevel, zoals 
bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet. 

• Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. 

 
 



ARTIKEL 10 
Deze belastingverordening treedt in werking vanaf 1 april 2016 en zal bekendgemaakt worden in 
overeenstemming met artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet door bekendmaking op de website en door 
inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen.  
 
WORDT VERVANGEN DOOR: 
 
ARTIKEL 10 
Deze belastingverordening treedt in werking vanaf 1 februari 2018 en zal bekendgemaakt worden in 
overeenstemming met artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet door bekendmaking op de website en door 
inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen.  
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hierover te willen stemmen. 
 
DAGORDEPUNT 5. UITLEENDIENST JEUGDDIENST. GOEDKEURING 
GEBRUIKERSREGLEMENT. 
 
Bijlagen: 

- Het aanvraagformulier met de prijzen van de uitleendienst dat op dit moment gebruikt wordt. 
- Het voorstel gegoten in een nieuw aanvraagformulier. 
- De argumentatie per deel van het aanvraagformulier waarom de prijzen zouden worden gewijzigd. 
- De prijslijst die de provinciale uitleendienst gebruikt. 

Bij het bestuderen van verschillende sites, voornamelijk de site van de provinciale uitleendienst van West-
Vlaanderen, viel het op  dat de prijzen voor dezelfde producten heel wat verschillen met de prijzen die wij 
aanrekenen. Vandaar dit voorstel om de prijzen van de uitleendienst aan te passen.  
Ook stellen wij een aanpassing van het aanvraagformulier voor. Sommige stukken van het materiaal zijn erg 
verouderd en werden de laatste jaren niet meer uitgeleend, of de provinciale uitleendienst biedt bijvoorbeeld 
pakketjes aan van verschillende stukken samen binnen de prijs. Een voorbeeldje: als je een micro huurt, zat de 
prijs voor een kabel en een statief er nog niet bij. Dit hadden wij nu graag gebundeld onder één prijs. Ook deze 
prijzen werden afgetoetst bij verschillende uitleendiensten en –organisaties. 
Gelet op de goedkeuring van het CBS dd 18/12/2017.   
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van het  aanvraagformulier goed te keuren. 
 
DAGORDEPUNT 6. JEUGDDIENST. INTERLOKALE VERENIGING AFWIJKING EN 
ONTBINDING. GOEDKEURING. 
 
Bijlagen:  

- Beheersovereenkomst interlokale vereniging Maksimum (bijlage 1) 
- Verslag laatste beheerscomité Maksimum dd. 15/11/2017 (bijlage 2) 
- Advies juridische dienst (bijlage 3) 
- Jaarverslag 2017 Interlokale vereniging Maksimum (bijlage 4) 

Tienerwerking Maksimum is een interlokale werking tussen Menen, Ledegem en Moorslede die activiteiten en 
uitstappen organiseert voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Gezien het lage deelnamecijfer vanuit de stad 
Menen stelt de jeugddienst voor om zich te onttrekken uit deze interlokale werking. Dit werd besproken op 
het beheerscomité van 21 februari 2017 te Menen. We stelden voor om dit jaar nog uit te doen en in 2018 te 
ontbinden, daar Moorslede ook van plan was om uit de samenwerking te stappen.  
Op 15 oktober 2017 adviseert Jeugdraad Moorslede om als gemeente te blijven inzetten op de tienerwerking, 
waarop jeugddienst Moorslede besluit om niet uit de samenwerking te stappen. Dit verandert het verhaal voor 
Menen. Als stad Menen zich terugtrekt, krijgt deze de geïnvesteerde middelen niet terug (om de werking van 



Maksimum niet in het gedrang te brengen). Daar stad Menen 50% van de middelen inbracht, zou dit een grote 
som geld zijn die we kwijtspelen. We kozen ervoor om dit geld terug te vorderen.   
Binnen het beheerscomité van 15/11/2017 werd met de andere partners besloten dat dit mogelijk moet zijn. 
Gemeenten Ledegem en Moorslede begrijpen de situatie en staan achter de idee om 50% van de overgebleven 
middelen terug te geven aan stad Menen. Dit druist in tegen de beheersovereenkomst. In artikel 3 van de 
beheersovereenkomst staat immers dat de partner die uit de werking stapt geen aanspraak kan maken op de 
middelen die in de werking werden geïnvesteerd. De drie betrokken gemeenteraden zullen deze uitzondering 
dan ook moeten goedkeuren.  
Op het beheerscomité in november werd voorgesteld om deze middelen, eventueel via een advies van de 
jeugdraad, opnieuw te investeren in een jeugdwerking in Menen.  
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring afwijking beheersovereenkomst + 
goedkeuren herinvesteren middelen aan jeugdwerking in Menen via advies jeugdraad. 
 
DAGORDEPUNT 7. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE 
SNELHEIDSBEPERKING IN DE MENENSTRAAT, WATERSTRAAT EN PRIESTER 
COULONSTRAAT. VASTSTELLING. 
 
In de Waterstraat in Rekkem en de (kleine) Menenstraat in Lauwe geldt er een snelheidsbeperking van 
70km/uur. Dit gezien het gebied zich bevindt tussen de bebouwde kommen van Rekkem en Lauwe. In dit  
gebied zijn in de laatste jaren meerdere woningen gebouwd en is dit inmiddels te aanzien als een bebouwd 
gebied.  
De vraag van de bewoners kwam ondertussen om de snelheid in deze omgeving te verlagen naar 50km/uur 
gezien het karakter neigt naar een bebouwde kom. 
De Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit heeft in zitting dd. 07/11/2017 dit dossier besproken en 
advies gegeven om eveneens het stuk Waterstraat aan de oostelijke zijde van de Lauwestraat te voorzien van 
deze snelheidsbeperking alsook het deel Priester Coulonstraat tussen de bebouwde kom van Rekkem en deze 
van Lauwe. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van aanvullend verkeersreglement vast 
te stellen. 
 
DAGORDEPUNT 8. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN HET 
INRICHTEN VAN EEN FIETSSTRAAT IN DE SLUIZENKAAI TE MENEN. VASTSTELLING. 
 
In de Sluizenkaai te Menen wordt een fietsstraat ingericht.  
Dit naar aanleiding van de intenties van het stadsbestuur om te streven naar duurzame mobiliteit, o.a. door het 
fietsverkeer veiliger te maken; 
De Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit heeft in zittingen dd. 27 juni 2017 en dd. 7 november 2017 
positief advies gegeven over het concept van de fietsstraat in de Sluizenkaai gezien dit de verkeersveiligheid voor 
fietsers verhoogt;  
Motorvoertuigen hebben wel toegang hebben tot fietsstraten, echter zij mogen de fietsers niet inhalen en de 
snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. 
In de Sluizenkaai wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd voor voertuigen komende vanuit de Rijselstraat 
richting de Oude Leielaan, fietsers mogen weliswaar in beide richtingen fietsen. 
Ook werd het parkeren herbekeken en wordt geopteerd om geschrankt parkeren in te voeren. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van aanvullend verkeersreglement vast 
te stellen. 
 
 



 
 
DAGORDEPUNT 9. INVENTARISATIE, CONTROLE VAN SIGNALISATIE EN WERKING VAN 
HYDRANTEN. 
1. VERKLARING DIENST VAN ALGEMEEN BELANG. 
2. VASTSTELLING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Over de ganse entiteit bevinden zich in totaal meer dan 1700 hydranten, dat zijn aftappunten waarop de 
brandweer een verbinding kan leggen zodoende bij bluswerken direct water van de waterleiding te kunnen 
afnemen. 
Dit aantal is in het spoor van de voortschrijdende urbanisatie over de verschillende deelgemeenten sterk 
toegenomen in de laatste decennia. 
Ook specifiek ingerichte ruimtes zoals bedrijventerreinen zijn er van voorzien. 
Ten einde de werking en het bereik ervan optimaal te houden voor het gebruik door de hulpdiensten i.c. de 
brandweer is het aangewezen op een permanente basis deze hydranten te kunnen overzien, te onderhouden en 
zo nodig te herstellen. 
Het lijdt geen twijfel dat zij als aftakking op het waterleidingnet een functie van algemeen belang vervullen. 
In overleg met de brandweerzone Fluvia wenst het College van Burgemeester en Schepenen te kiezen voor een 
systematische opvolging van dit onderdeel van watervoorzieningsinfrastructuur ten einde de beoogde 
optimalisatie ten behoeve van de brandweer als voorziening van algemeen nut en handhaving veiligheid te 
bereiken. 
Daarbij wenst het College de opdracht daartoe toe te kennen bij voorbehoud aan initiatieven binnen de sector 
van de sociale tewerkstelling. 
De concrete stappen daartoe verder te zetten zijn 
1-het bevestigen van de beoogde opdracht van diensten als dienst van algemeen economisch belang 
2-de opmaak en indiening ter goedkeuring van een impactanalyse die door de Sociaal Economische Raad voor 
de Regio (S.E.R.R.) Zuid-Westvlaanderen dient te worden beoordeeld en waarover van dit orgaan het gunstig 
advies is te bekomen 
3-de organisatie van de nodige gunningsprocedure als overheidsopdracht van diensten 
De verklaring van dienst van algemeen economisch belang conform het besluit 2012/21/EU van de Commissie 
van 20 december 2011 betreffende de toepassing artikel 106,2e lid Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dient te worden bevestigd door de Gemeenteraad. 
De impactanalyse dient te worden opgemaakt en gecommuniceerd op het niveau van het College in 
communicatie met de S.E.R.R. Zuid-Westvlaanderen. 
De gunstige beoordeling van deze impactanalyse door de S.E.R.R. is wel een voorwaarde om de opdracht te 
kunnen gunnen aan een initiatief van sociale tewerkstelling. 
De overheidsopdracht die hiermee samenhangt is een opdracht van dienst. 
Bij toepassing van artikel 15 O.O.W. 2016 kan de procedure worden voorbehouden aan initiatieven van sociale 
tewerkstelling 
Op jaarbasis betrekt deze opdracht een budget van bij raming € 16.000,00 exclusief BTW. 
Als gunningswijze kan worden gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf bij een 
looptijd van maximum 48 maanden wat resulteert in een budget van 64.000 exclusief BTW 21%. over 4 
dienstjaren( artikel 7 §11-1 KB Plaatsing 2017) 
De gunningsvoorwaarden worden benevens de gunningswijze beschreven in het bijgevoegd bestek 
(administratieve, contractuele en technische bepalingen) 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 1. De voorziening inventarisatie, controle van signalisatie en 
werking van hydranten te bevestigen als zijnde een dienst van algemeen belang 
2. De voorgestelde wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden te willen vaststellen. 
 



DAGORDEPUNT 10. LAR BUSINESS CENTER & FACILITY BLOCK. 
PROJECTOVEREENKOMST EFRO. GOEDKEURING. 
 
Historiek/Opzet 
Geruime tijd reeds voert de stad Menen onder begeleiding van het Provinciaal Contactpunt EFRO 
(POM West-Vlaanderen) onderhandelingen met Leiedal Intercommunale en BITLAR(Beheersmaatschappij 
Internationaal Transportcentrum LAR) met het oog op het verbouwen van bepaalde gebouwsgedeelten douane-
entrepot aldaar gelegen tot een Business Center, Facility Center en Facilityblock. 
 
Doel is daarmee de verdere ontwikkeling van de LAR tot een modern, geïntegreerd en toekomstgericht 
logistiek platform. 
 
In de schoot van deze onderhandelingen is een hecht samenwerkingsverband gegroeid tussen de stad Menen als 
promotor enerzijds en de Intercommunale Leiedal en de BITLAR als co-promotoren anderzijds. Dit 
samenwerkingsverband stelt zich de volgende hoogwaardige doelen : 
1-het aantrekken van hoogwaardige logistieke dienstverleners bij de oprichting van een Business Center  
2-faciliteiten creëren ten behoeve van de werkgevers en werknemers  van de gevestigde ondernemingen op en 
rondom de LAR bij de oprichting van een Facility Center 
3-het tegemoet komen van externe (buitenlandse) truckers tijdens rustperiodes bij de oprichting van een 
Facility Block 
4-de daarbij ontstaande horeca/trefpuntfunctie van deze zone aantrekkelijker maken voor externe gebruikers 
uit oogpunt van de ligging van de LAR en de aanwezige parkeervoorzieningen 
 
Het volledig opzet in zijn verschillende facetten inclusief de begroting en verdeling financiering wordt toegelicht in het 
bundel houdende verslag Begeleidingscomité 1 en Projectdefinitie : project : 1051 : 2.2. –LAR Business Center & Facility 
Block. Zie bijgevoegd. 
 
Financiering/EFRO 
De totale kost voor de realisatie van deze pakketten wordt geraamd op € 414.871,70 BTW inclusief. 
Met het oog op de financiële haalbaarheid werd contact gezocht en gevonden tot het bekomen van steun uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. (bedrag : € 165.948,68)(40% totale subsidiabele kost) 
Tevens werden middelen toegezegd vanwege de Vlaamse Overheid (Hermes fonds) (bedrag : 124.462,14).(30% 
totale subsidiabele kost) 
Tezamen met deze inkomstbronnen voorzien volgende partners (promotor en copromotoren) in verdere 
cofinanciering : 
Bitlar     bedrag : €   4.313,40  (1,04 % totale subsidiabele kost) 
Stad Menen    bedrag : €  40.146,91 (9,68 % totale subsidiabele kost) 
Intercommunale Leiedal :  bedrag:  €  40.000,00 (9,64 % totale subsidiabele kost) 
Provincie WVL   bedrag : €  40.000,00 (9,64 % totale subsidiabele kost) 
 
Ten einde het geheel van dit project te dragen zowel uit financieel oogpunt als uit oogpunt van wettelijkheid en 
doelgerichtheid was de afsluiting van een PROJECTOVEREENKOMST tussen de EFRO-Managementsautoriteit 
(met name de Entiteit Europa Economie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de stad Menen als 
promotor noodzakelijk. 
Deze overeenkomst is gevoegd in bijlage. 
Dat de stad Menen bij de realisatie van dit project de rol van promotor op zich komt doordat de LAR 
grotendeels gehuisvest is op het grondgebied van de stad Menen alsmede doordat de stad Menen eigenaar is van 
de kantoren waar het Business Center als spilfunctie binnen het project, wordt gecreëerd. Daarbij kan de stad 
tevens het beste voorzien in de continuering naar organisatie en opvolging in hoofde van beschikbaarheid en 
bereik. 
 



De concrete activiteit tot realisatie daaromtrent wordt verzekerd  
1-bij intense onderlinge communicatie/uitwisseling tussen de promotor en co-promoteren en onder specifieke 
begeleiding van het Provinciaal Contactpunt EFRO (tevens co-promotor) bij het ondernemen van de stappen  
2-bij de geregelde bijeenkomst van het Begeleidingscomité (1e vergadering was op 6 december 2017); in principe 
3 vergaderingen over de duurtijd van het project te plannen 
3-bij de geregelde rapportering : voorgangsrapportage (4-maandelijks) door de promotor m.b.t. het inhoudelijk 
verloop en het financieel verloop en dit via het e-loket 
 
Timing 
In de aanvankelijke timing zoals weergegeven op p.14 document projectdefinitie wordt de realisatie gepland 
over de dienstjaren 2018-2019 bij mogelijke verlenging naar 2020. 
 
Projectovereenkomst 
De projectovereenkomst EFRO  werd reeds gecommuniceerd tussen de stad Menen en de 
Managementsautoriteit . 
Ten einde tevens de nodige fundering te bieden in wettelijk/bestuurlijk opzicht is een bekrachtiging van deze 
samenwerkingsovereenkomt door de Gemeenteraad aangewezen. De vastlegging van de voorwaarden van deze 
samenwerkingsovereenkomst is geen exclusieve bevoegdheid van de Gemeenteraad doch tevens niet door de 
Gemeenteraad aan het CBS gedelegeerd. (cfr. art.43 §1 Gemeentedecreet). 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de bijgevoegde projectovereenkomst te 
willen goedkeuren. 
 
DAGORDEPUNT 11.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 18 DECEMBER 2017. 
 
Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 18 december 2017? 
Artikel 33 , laatste alinea van het  Gemeentedecreet luidt als volgt : 
‘ Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 
worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend. 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 

MENEN, vrijdag 19 januari 2018 

namens het College van Burgemeester en Schepenen 
in opdracht 

de stadssecretaris de voorzitter van de gemeenteraad 

E. ALGOET S. CALLEWAERT   


