
TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 27 MAART 2017 
 
 
 
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 20 februari 2017. 
 
DAGORDEPUNT 2. CVBA ONS DORP. ALGEMENE VERGADERING DD. 29.03.2017. 
 
Uitnodiging voor de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 29.03.2017 om 18.00 uur in het Lokaal 
Dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302 Menen. 
Agenda: 
Punt 1 : 
Voorlezing en goedkeuring proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 10.05.2016. 
Punt 2 : 
Goedkeuring balans- en resultaten rekening afgesloten op 31.12.2016. 
Punt 3 : 
Goedkeuring jaarverslag 2016. 
Punt 4 : 
Voorlezing en goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 
2016 en het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op haar sociaal oogmerk. 
Punt 5 : 
Kwijting aan de bestuurders over hun bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor van het afgesloten 
boekjaar. 
Punt 6 : 
Verkiezing van 4 bestuurders ter vervanging van de heer Bille Philippe (Stad Menen), de heer 
Ghesquière Jean-Marie (Stad Menen), de heer Vincent Dumortier (andere inschrijvers) en 
Mevrouw Cambier Christa (andere inschrijvers). 
Punt 7 : 
Bepaling bedrag zitpenning. 
Punt 8: 
Allerlei. 
 
 



In  GR dd. 25.02.2013 werd Dhr. Tom Vlaeminck aangeduid als vertegenwoordiger en Mevr. Berenice Bogaert 
als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 
- de voorgelegde agenda te bespreken en goed te keuren 
- onze vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 
 
DAGORDEPUNT 3. EIGEN HAARD IS GOUD WAARD. ALGEMENE VERGADERING DD. 
30.03.2017. 
 
Hierbij worden wij uitgenodigd tot de jaarlijkse Algemene Vergadering der aandeelhouders die doorgaat op 
donderdag 30 maart 2017 om 19.00 uur in de vergaderzaal van shm Eigen Haard is Goud Waard, 
Lauwbergstraat 121/0001, 8930 Lauwe. 
Agenda: 
l. Vaststelling dat in afwijking van de statuten zijnde artikel 24, de gewone vergadering vervroegd wordt naar 30 
maart 2017. 
2.Verslag van de vorige algemene vergadering der aandeelhouders op 9.6.2016. 
3. Verslag van de raad van bestuur omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap. 
4. Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 8.3.2017 betreffende de jaarrekening 2016, 
goedgekeurd om voor te dragen op de Algemene Vergadering der aandeelhouders. 
5. Verslag van de commissaris / financiële analyse. 
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 en de resultaatsverwerking. 
7. Jaarverslag werking 2016 met bouwprogramma. 
8. Kwijting aan de bestuurders / kwijting aan de commissaris. 
9. Statutaire benoemingen voor een nieuwe periode van 5 jaar, ingevolge uittreding : 
- Namens de stad Kortrijk ( mandaten die vervallen in 20l7 ) 
De heren Bulcaen Tomas, Coopman Dirk, Dhaene Jan, Maddens Wout 
- Namens de particulieren 
De heren De Bethune Jean en Pauwels Eric 
- Namens UNIZO Lauwe 
De heer Windels J.M. 
In GR dd. 25.02.2013 werd Dhr. Vlaeminck Tom als vertegenwoordiger en Mevr. Bogaert Berenice als 
plaatsvervanger aangeduid. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : Deze agenda te bespreken en goed te keuren en onze 
vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 
 
DAGORDEPUNT 4. STADSBUDGET 2017 EN AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019. 
OPMERKINGEN VAN DE GOUVERNEUR. KENNISNAME. 
 
De Gemeenteraad van 19 december 2016 keurde de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij het 
budget 2017 goed.  
In dezelfde gemeenteraad werd het budget 2017 vastgesteld. 
Op 4 januari 2017 werd de digitale rapportering omtrent het budget 2017 en de aanpassing meerjarenplan 
2014-2019 ingediend. 
20 februari 2017 gaf de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen een formele vaststelling als gevolg van 
het nazicht op de actualisatie van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017: 
Het toezicht heeft een afwijking vastgesteld tussen het beleidsrapport dat aan de raadsleden werd bezorgd en 
de digitale rapportering over dit beleidsdocument. Beide rapporten moeten steeds in overeenstemming zijn. 
Afwijkingen werden vastgesteld in schema’s B1, B2 en TB1 bij de beleidsdomeinen “Algemene Financiering” en 
“Openbare werken en Mobiliteit”. Eén beleidsveld 0030 “Financiële aangelegenheden” werd aan beide 



beleidsdomeinen gekoppeld. Dit is in strijd met artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering BBC van 25 
juni 2010. 
Voorafgaand aan deze vaststelling vroeg het toezicht naar een verklaring voor deze afwijking. Uit navraag bij 
onze softwareleverancier CEVI bleek dat door een bijsturing in het programma een fout in de digitale 
rapportering was geslopen en dat dit intussen was rechtgezet in het programma. Door een tweede aanlevering 
van het digitaal rapport zou het toezicht over een correcte versie beschikken.  
Het toezicht ging niet op die vraag in en stuurde de formele vaststelling door. 
Het stadsbestuur was niet op de hoogte van de bijsturingen in de digitale rapportering en is niet in de 
mogelijkheid om de digitale rapportering vooraf te controleren. 
Het toezicht aanvaardt geen tweede aanlevering meer in het digitaal loket van eenzelfde rapport. 
De beleidsrapporten die aan de gemeenteraadsleden werden bezorgd, bevatten de correcte cijfers en er was 
dus enkel een fout bij de digitale versie. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opmerkingen van de gouverneur. 
 
DAGORDEPUNT 5. OCMW BUDGET 2017 EN ACTUALISATIE MEERJARENPLAN 2014-2019. 
OPMERKINGEN VAN DE GOUVERNEUR. KENNISNAME. 
 
In de Raad van Maatschappelijk Welzijn op 20 december 2016 werd zowel de actualisatie van het meerjarenplan 
2014-2019 als het budget 2017 vastgesteld 
De Gemeenteraad van 30 januari 2017 keurde de actualisatie van het meerjarenplan 2014-2019 goed. 
In dezelfde gemeenteraad werd kennis genomen van het budget 2017. 
Op 25 januari 2017 gaf de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen een aantal formele vaststellingen als 
gevolg van het nazicht op de budgetwijziging 2016/1, de actualisatie van het meerjarenplan 2014-2019 en het 
budget 2017: 

 Foutieve doorrekening van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2017 naar 2018 (10.000 euro 
verschil) en van 2018 naar 2019 in schema M2. 
De actualisatie van het meerjarenplan blijft wel in evenwicht. 

 Ontbrekend schema B1 doelstellingenbudget 
 Ontbrekende lijst van nominatief toegekende subsidies 
 Ontbrekend overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 

In de OCMW-Raad van 7 februari 2017 werd kennis genomen van de brief van de gouverneur en het 
aangepaste schema M2 Staat van het financiële evenwicht.  
De ontbrekende documenten werden ondertussen aangeleverd. 
Deze vaststellingen en de daaruit volgende rechtzettingen hebben geen invloed op de stadstoelagen aan het 
OCMW zoals vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Menen. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opmerkingen van de gouverneur en de 
aanvullende documenten. 
 
DAGORDEPUNT 6. LEVEREN EN PLAATSEN SPEELINFRASTRUCTUUR. GUNNINGSWIJZE 
EN VASTSTELLING VAN DE LASTVOORWAARDEN. 
 
In samenwerking met de jeugddienst werd een bestek opgemaakt voor het leveren en plaatsen van 
speelinfrastructuur. 
 
Bestek wordt ingedeeld in 4 percelen:  

- Perceel 1: Serge Bertenpark Menen  

- Perceel 2: Ten Dale Rekkem  

- Perceel 3: Jeugdlokalen Rekkem 



- Perceel 4: Sporthal Lauwe  

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  
Raming: € 60.000,00 incl. btw 
Tijdens het schepencollege van 6 maart 2017 werd de lijst van de te raadplegen leveranciers en het bestek 
voorgelegd. 
De gunningswijze en het vaststellen van de lastvoorwaarden werden doorverwezen naar de gemeenteraad van 
27 maart 2017. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de hierbijgaande wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden 
goed te keuren en de voormelde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
DAGORDEPUNT 7. RENOVATIE VOETBALTERREINEN. GUNNINGSWIJZE EN 
VASTSTELLING VAN DE LASTVOORWAARDEN. 
 
In overleg met de sportdienst werd een bestek opgemaakt voor de renovatie van de sportterreinen in 2017. 
De opdracht bestaat uit volgende handelingen:  

1. Maaifrezen + dressen + doorzaaien voetbalveld + uitvlakken doelen tot reglementaire hoogte 
2. Bemesten voetbalveld in 2 beurten van telkens 300 kg meststof per voetbalveld per beurt 
3. Bezanden en prikken veld met 25 ton zand per veld (september/oktober) 
4. Schudfrezen (november/december) 

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  
Raming: 25.000,00 € incl. btw 
Tijdens het schepencollege van 13 maart 2017 werden de lijst van de te raadplegen leveranciers en het bestek 
voorgelegd.    
De gunningswijze en het vaststellen van de lastvoorwaarden werden doorverwezen naar de gemeenteraad van 
27 maart 2017. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de hierbijgaande wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden 
goed te keuren en de voormelde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
DAGORDEPUNT 8. KLEINSCHALIGE EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN TER 
UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK EROSIEBESTRIJDINGSPLAN IN DE 
MURISSONSTRAAT TE REKKEM. GOEDKEURING ONDERHANDSE OVEREENKOMST TOT 
VESTIGING RECHT VAN OPSTAL MET EIGENAAR EN OVEREENKOMST MET GEBRUIKER. 
 
In uitvoering van het gemeentelijk bodemerosiebestrijdingsplan (GR 27.06.2011), gebaseerd op de gemeentelijke 
visie hierover bepaald in GR van 29.11.2010, wenst de gemeente de prioritaire knelpunten hierin vernoemd, 
ook effectief aan te pakken. Deze aanpak zal stapsgewijs verlopen, conform de mogelijkheden tot subsidiëring. 
Het project wordt begeleid door de intergemeentelijke erosiecoördinator van Inagro vzw  (onderzoekscentrum 
Land- en tuinbouw),  
In het kader van het Erosiebesluit is hiervoor een subsidie van 75 % van de totale kosten voorzien. Naast deze 
Vlaamse subsidie vanuit het Erosiebesluit, voorziet ook de provincie een aanvullende subsidie van 15 %, zodat 
het kostenaandeel van de gemeente slechts beperkt blijft tot 10% investeringskost.  
De subsidie betreft de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingswerken (= inrichtingswerken die de water- 
en sedimentafvoer zo hoog mogelijk in het stroomgebied bufferen en zo modderoverlast beperken). De 
hoofddoelstelling is het oppervlakkig afspoelende water en sediment zo veel mogelijk op het perceel op te 
vangen , zodat de erosieve werking van het water vermindert, de sedimentlast kan bezinken en het water kan 
infiltreren of gecontroleerd kan worden afgevoerd. (vg via houtkanten, taludherstel, buffergrachten, dammen, 
grasbufferstroken aansluitend bij andere infrastructuurwerken…)  



De Murissonstraat is het eerste project dat kan worden uitgewerkt. Het betreft een strook van 6 m breedte 
over de lengte van het perceel. 
Hiertoe wordt een opstalovereenkomst met de eigenaar opgemaakt, voor aanleg van de nodige 
infrastructuurwerken op zijn eigendom.  
Eveneens wordt  een gebruikersovereenkomst met de landbouwer-gebruiker opgemaakt, ter vergoeding van 
jaarlijkse minopbrengsten en ter regeling van diverse afspraken. De gebruiker staat in voor het maaien (min 
1x/jaar) en wegnemen van het sediment. 
De vergoedingen volgen de gangbare tarieven van toepassing bij de VLM en LNE.  (eenmalige opstalvergoeding 
tbv  0,905 €/m² en jaarlijkse gebruikersvergoeding tbv 0,156 €/m²), ter dekking van de extra kosten en 
oppervlakteverlies. De concrete in te nemen oppervlakte zal na uitvoering van de werken  opgemeten worden 
door een landmeter.  
Na einde van het opstalrecht komt de erosie-infrastructuur via natrekking kosteloos toe aan de eigenaar . De 
termijn van de opstalovereenkomst bedraagt 20 jaar, en kan verlengd worden. Er is geen voortijdige stopzetting 
mogelijk.  
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de opstalovereenkomst met de eigenaars en de 
gebruikersovereenkomst  met de gebruiker goed te keuren, ter realisatie van het project 
erosiebestrijding in de Murissonstraat te Rekkem. 
 
DAGORDEPUNT 9. WIJZIGINGEN. HERVASTSTELLING :  
A. BELASTING OP WONINGEN EN/OF GEBOUWEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS 
LEEGSTAAND. 
B. BELASTING OP HANDELSPANDEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND. 
C. BELASTING OP WONINGEN EN/OF GEBOUWEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS 
VERWAARLOOSD EN/OF ONAFGEWERKT. 
D. BELASTING OP ONGESCHIKTE EN/OF ONBEWOONBARE WONINGEN. 
 
Het Schepencollege stelt voor volgende belastingreglementen te wijzigen dit naar aanleiding van de decretale 
wijzigingen rond woningkwaliteitsbewaking en het bestrijden van leegstand en verwaarlozing, meer 
bepaaldvolgende: 
- decreet 23.12.2016 ‘houdende wijzigingen diverse fiscale bepalingen’ 
- decreet 14.10.2016 ‘houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen’ 
 

1. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand en op 
handelspanden die beschouwd worden als leegstaand:  
De lokale besturen krijgen volledige beleidsvrijheid met betrekking tot het registreren en bestrijden van 
leegstand. Als gevolg van de verplichtingen worden bepaalde verplichtingen geschrapt in het decreet 
grond- en pandenbeleid. 

 
Wat blijft bindend? 

- Definitie leegstand – woning - gebouw 
- Schrappingsgrond 
- Bijhouden leegstandsregister (art. 2.2.6 DGP) 

 
Wat valt weg? 

- Decretale beroepsprocedure 
- Verplichte overdracht aan het Vlaamse Gewest 
- Minimumheffing 
- Regels opmaak 

Concreet voor Menen werden deze reglementen gewijzigd volgens de decretale wijzigingen en verfijnd volgens 
recent ingediende bezwaren.  



Bij leegstand werd ook de administratieve akte tot opname op het leegstandsregister herwerkt. ( zie bijlage) 
 

2. Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd en/of 
onafgewerkt.  

Op 23.12.2016 bekrachtigde het Vlaams Parlement een decreet betreffende diverse fiscale bepalingen waarbij de 
decreetgever het bestrijden van verwaarlozing volledig toevertrouwt aan de gemeenten.  
Het decreet treedt in werking per 01.01.2017.  
Deze beslissing is gebaseerd op de vaststelling dat verwaarlozing en leegstand bij uitstek gemeentelijke 
aangelegenheden zijn.  
 
Wat verdwijnt?  

- de gewestelijke vermoedenslijsten (werden jaarlijks aangereikt door de gemeenten uiterlijk op 31.03)  
en heffing verdwijnen.  

 
Wat blijft? 

- definitie 
-  schrappingsgrond 

  
Er zijn geen overgangsmaatregelen bepaald maar Menen heeft sinds 2010 haar eigen gemeentelijk 
belastingreglement. 
Concreet voor Menen werden volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- Invoering van een puntensysteem bij vaststelling verwaarlozing (cfr. gewestelijke procedure): 
De vaststelling gebeurt a.d.h.v. een technisch verslag en een puntensysteem (zie bijlage). 
Met het invoeren van een puntensysteem gebeurt de vaststelling objectiever en vermijden we achteraf 
discussies.  
Wanneer een woning een eindscore heeft van minstens 9 punten, wordt de woning opgenomen in het 
gemeentelijk register van verwaarlozing. 
Wij kiezen voor een opname in het gemeentelijk register vanaf 9 punten en niet vanaf 18 punten zoals 
bij de vroegere gewestelijke procedure. Dit om als stad strenger te kunnen oordelen en vlugger in te 
grijpen bij uiterlijke gebreken. Enkele voorbeelden van gebreken met 9 punten:  
losliggende dakpannen, doorbuiging dak, afhangende dakgoot, loszittende gevelbekleding, verweerd 
buitenschrijnwerk, …  

- Het bedrag van de belasting wordt als volgt aangepast: 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 > Jaar 4 

vanaf 9 ptn 
t.e.m. 17 ptn   

1000 euro 2000 euro 3000 euro 4000 euro 4000 euro 

18ptn of meer 2000 euro 3000 euro 4000 euro 5000 euro 5000 euro 
Woningen die opgenomen waren in de gewestelijke inventaris moesten minstens 18 punten scoren. 
Omdat deze woningen ernstige gebreken vertonen en op de gewestelijke inventaris stonden, wordt de 
initiële belasting opgetrokken van € 1.000 naar € 2.000. Op deze manier willen we meer druk 
uitoefenen om de gebreken aan te pakken. 

 
3. Belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.   

De gewestelijke heffing voor woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard, wordt enkel stopgezet 
indien de gemeente zelf een heffing invoert, op voorwaarde dat die heffing minstens één van de decretale 
vastgestelde minimumbedragen respecteert.  
Deze minimumbedragen zijn 500 € voor een kamer en 990 € voor elke andere woning.  
De inventaris echter blijft gewestelijk.  



Vroeger werd bij ongeschikt/onbewoonbaar een dubbele heffing geheven, maw een houder van het zakelijk 
recht kreeg een dubbele belasting. 
Wonen Vlaanderen adviseert inzake de heffing, om de Vlaamse heffing die nu vervalt bij te rekenen bij de 
gemeentelijke belasting zodat er geen belastingverlies is.  
Het bijtellen van de Vlaamse heffing (min. €990/jaar) kan er elk jaar bijgeteld worden, zodat de eigenaar geen 
'korting' krijgt tegenover wat hij nu betaalt. Dit kan en is geen belastingverhoging.  
De voormalige Vlaamse heffing op ongeschikt- en onbewoonbaarheid is gebaseerd op het KI en het aantal jaren 
op de inventaris, volgens volgende formule:  

KI * (aantal perioden van 12 maanden + 1) 
In de formule wordt voor het KI-bedrag een minimum van 990 euro gehanteerd, zodat de minimale Vlaamse 
heffing 1980 euro is. In de Vlaamse heffing wordt er bijkomend nog een oppervlakteverhouding toegepast, 
weliswaar altijd binnen de minimale grens van 1.980 euro. De gemeente mag het KI weliswaar niet als grondslag 
nemen, maar kan zich wel baseren op de voornoemde minimumaanslag van de Vlaamse heffing die haar 
doeltreffendheid heeft aangetoond.    
Concreet betekent dit voor Menen:  
 
 Aantal jaren op de gewestelijke inventaris ( = verjaardag) 
 0 (bij 

opname) 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4( max.) Jaar 5 Volgende 

Belasting Menen 0 2000 4000 6000 8000 8000 8000 
Voormalige 
gewestelijke 
heffing* 

0 1980 2970 3960 4950 4950 4950 

Verschuldigd 
door houder 
zakelijk recht 

0 3980 6970 9960 12950 12950 12950 

 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hierover te willen stemmen. 
 
DAGORDEPUNT 10. LENING VOOR FINANCIERING VAN RENOVATIE EN NIEUWBOUW 
SPORTZAAL LAUWE. STADSWAARBORG. 
 
Aangezien AGB Woonbedrijf Menen bij beraadslaging dd. 24 november 2016 besloten heeft bij Belfius Bank een 
lening van 2.000.000,00 EUR aan te gaan, voor de financiering van de renovatie en nieuwbouw sportzaal Lauwe 
Gelet op art 4.  uit de administratieve bepalingen – herhalingsopdracht - uit de open offerte aanvraag   
( goedgekeurd in de raad van bestuur van A.G.B. Woonbedrijf Menen van 30 december 2015) ; 
Ingeschreven op het budget van A.G.B. Woonbedrijf Menen ( investering - 2016/BouwVV -2210007 – 074000 –
Sport – SPORTVV - Bouwen sportzaal Lauwe - 2.000.000,00 EUR ); 
Voorzien bij Stad Menen als terugbetaling van de lasten door middel van een prijssubsidie ( 6492000 Toegestane 
werkingssubsidies aan bedrijven 074000 Sport – 170.601,00 EUR ); 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Menen en AGB Woonbedrijf Menen; 
Gelet op één van de administratieve bepalingen ( art.19 ) uit de open offerte aanvraag ( goedgekeurd in de raad 
van bestuur van A.G.B. Woonbedrijf Menen van 30 december 2015 ) dient er een stadswaarborg te zijn ; 
Aangezien deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeente ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ( zitting 13 maart 2017 ), 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de stadswaarborg toe te kennen. 
 
 
 



DAGORDEPUNT 11. VERNIEUWING FIREWALL. VASTSTELLING VAN DE 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan 
slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 
§ 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing firewall” geen bestek, maar een technische 
beschrijving met nr. 2017/616 werd opgesteld door de dienst ICT; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
Overwegende dat de fabrikant Palo Alto Networks werkt met exclusieve projecten; dat Palo Alto Networks 
een project slechts toewijst aan één Belgische reseller; dat dit betekent dat slechts één Belgische reseller een 
prijsofferte kan aanbieden (artikel 26, § 1, 1° f exclusiviteit). 
Overwegende het voorstel van de dienst ICT om te onderhandelen met Securelink Belgium NV omdat zij als 
enige in België het CPSP certificaat van Palo Alto Networks dragen (Certified Professional Services Provider: 
"CPSP partners are certified to deliver professional services that optimize Palo Alto Networks solutions."); 
Overwegende dat dit is het hoogst haalbare partnership certificaat van Palo Alto Networks is. 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2410000/011900 Informaticamaterieel – 
gemeenschapsgoederen – Overige algemene diensten; 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd: 
 ARTIKEL 1 
Goedkeuring te verlenen aan de technische beschrijving met nr. 2017/616 en de raming voor de 
opdracht “Vernieuwing firewall”. De raming bedraagt € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% 
btw. 
ARTIKEL 2 
De gunningswijze, namelijk de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, goed te keuren. 
ARTIKEL 3 
Goedkeuring te geven voor het starten van de onderhandelingen met één leverancier, namelijk 
Securelink Belgium NV. 
 
 
 
 



DAGORDEPUNT 12. MOTIE NAAR AANLEIDING VAN DE NIEUWE DIENSTREGELING 
NMBS. 
 
Naar aanleiding van de herziening van het NMBS-vervoersplan dat ingaat op 12 december 2017 heeft de Stad 
Ieper een motie ingediend bij de Raad van Bestuur en de directie van de NMBS. 
Hierbij wordt aangedrongen tot de realisatie van een autonome verbinding Rijsel-Kortrijk-Rijsel en daarnaast de 
aansluiting in Gent met de IC 507 en volgende af te stemmen; 
De Stad Ieper vraag om dit besluit mee te onderschrijven en kenbaar te maken aan de directie en raad van 
bestuur van de NMBS. 
Ontwerp van motie is bijgevoegd aan dit dossier. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd deze motie te willen goedkeuren. 
 
DAGORDEPUNT 13. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE PARKSTRAAT TE 
MENEN. VASTSTELLING. 
 
Historiek 
1. Naar aanleiding van nutswerken die zich in 2013 situeerden in de Parkstraat zelf, werd er in deze straat een 
1-richtingsverkeer ingesteld. Bij afwerking van deze werken werd door de bewoners de vraag gesteld om de 
Parkstraat als zijnde een eenrichtingsstraat te behouden waarbij de rijrichting naar de J&M Sabbestraat wordt 
ingesteld. Dit met de aanleg van geschrankte parkeerstroken 
2. Eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk ingevoerd vanaf 25.02.2015 en wordt geëvalueerd na 1 jaar 
3. 25.05.2016: evaluatie eenrichtingsverkeer. Bewoners krijgen een brief en evaluatieformulier toegestuurd 
4. 4.07.2016: resultaten van de evaluatie worden voorgelegd aan het schepencollege. Het CBS geeft 
goedkeuring voor het blijvend invoeren van éénrichtingsverkeer, mits het doorvoeren van aan aantal 
aanpassingen 
5. 14.12.2016: de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit gaat akkoord met de voorgestelde 
aanpassingen en voor de verdere uitwerking van dit dossier. 
Het eenrichtingsverkeer in de Parkstraat kan definitief worden ingevoerd. 
Dergelijke maatregelen dienen te worden opgenomen in een aanvullend verkeersreglement. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van aanvullend reglement te willen 
vaststellen. 
 
DAGORDEPUNT 14.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 20 FEBRUARI 2017. 
 
Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 20 februari 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 17 maart 2017 



namens het College van Burgemeester en Schepenen 
in opdracht 

de stadssecretaris de voorzitter van de gemeenteraad 

E. ALGOET S. CALLEWAERT   


