
TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 24 APRIL 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 27 maart 2017. 
 
DAGORDEPUNT 2. WVI. ALGEMENE VERGADERING DD. 18.05.2017. 
 
In uitvoering van artikel 12 en 13 van de statuten van WVI worden wij uitgenodigd voor de algemene 
vergadering op donderdag 18 mei 2017 om 18.30 uur in het jeugd- en ontmoetingscentrum, Bollewerpstraat 3, 
8770 Ingelmunster. 
Agendapunten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd.22-12-2016 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2016 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw Christine Beke 
(aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge 
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
8. Mededelingen 
In uitvoering van art. 60 van het decreet van 06.07.2001 wordt er een per mandataris geïndividualiseerd 
overzicht van de in het boekjaar 2016 ontvangen vergoedingen en presentiegelden voorgelegd. 
In GR dd. 29.04.2013 werden mevrouw Mieke Syssauw en de heer Vanholme Dirk aangeduid als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van WVI. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 
a) de voorgelegde agenda  voor de alg. vergadering dd. 18.05.2017 van WVI te bespreken en goed te 
keuren; 
b) onze vertegenwoordiger op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 



DAGORDEPUNT 3. LEIEDAL. ALGEMENE VERGADERING DD. 23.05.2017. BESPREKEN 
AGENDA EN MANDATEREN VAN ONZE VERTEGENWOORDIGER. 
 
Gezien Stad Menen aangesloten is bij Intercommunale Leiedal en opgeroepen werd tot de alg. vergadering dd. 
23.05.2017 met aangetekend schrijven dd. 27.03.2017, dient de agenda door de gemeenteraad besproken en 
goedgekeurd te worden. Tevens dient het mandaat van onze vertegenwoordiger bepaald te worden (Art. 44 
DIS) 
Agenda: 
1. Verslag over de activiteiten in 2016 
1.1 Verslag van de raad van bestuur 
1.2 Verslag van de commissaris-revisor 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 
5. Akteneming voordracht bestuurders met raadgevende stem door stad Kortrijk en stad Menen 
(Artikel 17 II statuten Leiedal) 
6. Ontslag en benoeming extern deskundige - aktename 
7. Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal 
8. Varia 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 
a) de voorgelegde agenda voor de alg. verg. dd. 23.05.2017 van  Leiedal te bespreken en goed te keuren 
b) de in geheime zitting aan te duiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad. 
 
DAGORDEPUNT 4. BRANDBEVEILIGING. GEMEENTELIJKE AANDEEL Y-CENTRA DOOR 
GEMEENTEN MET Z-CENTRA. (OMSLAGKOSTEN BRANDBEVEILIGING). DEFINITIEVE 
EINDAFREKENING DJ 2011-2012. KENNISNAME BESLUIT GOUVERNEUR EN VERKLARING 
VAN NIET-AKKOORD. 
 
Het financieringssysteem voor omslagkosten brandbeveiliging , en de wettelijke basis in toepassing van de Wet 
van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, artikel 10, die toelaat dat de provinciegouverneur 
zelf de normen vaststelt tot bepalen van het gemeentelijk aandeel van de gemeenten-groepscentra met een 
eigen Z-korps, wordt reeds meerdere jaren betwist door diverse gemeenten. 
De stad Menen heeft hierover  samen met andere gemeenten (Kuurne, Anzegem, Zwevegem, Harelbeke, Ieper) 
diverse juridische procedure lopen (Grondwettelijk Hof en de Burgerlijke rechtbank) ter recuperatie van de 
eerdere bedragen welke ambtshalve door de provinciegouverneur werden afgenomen. 
Er is discussie voor de dienstjaren 2006-2012 en de dienstjaren 2013-2014, waartoe reeds ambtshalve afnames 
gebeurden, ondanks herhaalde ongunstige adviezen van de gemeenteraad. 
Voor de dienstjaren 2011-2012 gebeurde tot nu toe geen ambtshalve afnames, gelet op de lopende procedures. 
Bij beslissing van 24.03.2017 liet de gouverneur weten om het tussenarrest van het Hof van beroep dd. 
07.03.2017 te zullen respecteren, en geen verdere afnames uit te voeren zolang er nog geen gerechtelijke 
uitspraak is genomen. 
Met betrekking tot de omslagkosten voor de jaren 2011 en 2012 adviseerde de gemeenteraad in eerdere zitting 
van 30 januari 2017 reeds ongunstig. Niettemin stelde de gouverneur de eindafrekening DJ 2011-2012 definitief 
vast.  
Recent ontving de stad bij brief van 20 maart 2017 de beslissing dd. 17.03.2017 met definitieve eindafrekening 
van de gouverneur,  na kennisname van alle adviezen van de gemeenten , waarvan 9 ongunstig. De definitieve  
eindafrekening 2011-2012 bedraagt ongewijzigd 119.943,40  € voor de stad Menen. 
De gemeenteraad beschikt nu over een termijn van veertig dagen om notificatie van deze eindafrekening te nemen. 



Het College van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om zich niet akkoord te verklaren 
met de beslissing van de gouverneur dd. 17 maart 2017 tot  definitieve afrekening over de jaren 2011 en 2012 , 
en om te weigeren hieraan uitvoering te geven, dit om reden van manifeste onwettigheid. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd zich niet akkoord te verklaren met de definitieve eindafrekening 
DJ 2011 en 2012, om reden van manifeste onwettigheid. 
 
DAGORDEPUNT 5. GEMEENTEPERSONEEL. HERVASTSTELLING 
FUNCTIEBESCHRIJVINGEN DECRETALE GRADEN. 
 
Overeenkomstig : 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2007 met betrekking tot de rechtspositieregeling voor lokale 
besturen   en 
- artikel 29 van de geldende rechtspositieregeling van het personeel van de Stad Menen 
behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de functiebeschrijvingen van de stadssecretaris en de 
financieel beheerder vast te stellen. 
De kerncompetenties waarop de secretaris en de financieel beheerder moeten beoordeeld worden in het kader 
van hun periodieke evaluatie, zijn vastgesteld in bijlage 8 “Kerncompetenties decretale graden” van de geldende 
rechtspositieregeling.  
De huidige functiebeschrijvingen van de secretaris en financieel beheerder werden laatst vastgesteld bij 
gemeenteraadsbeslissing van 27/09/2002. Aangezien de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken 
sindsdien gewijzigd zijn, is een update van de functiebeschrijvingen noodzakelijk. 
Een voorstel van nieuwe functiebeschrijving voor stadssecretaris en financieel beheerder, kan u terug vinden in 
het dossier. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de functiebeschrijvingen van de decretale graden her vast te 
stellen. 
 
DAGORDEPUNT 6. AANKOOP ROTATIEVE FRONTZITMAAIER VOOR GROENDIENST 
STAD MENEN. GUNNINGSWIJZE EN VASTSTELLING VAN DE LASTVOORWAARDEN. 
 
Ter vervanging van huidige Iseki SG17 met defecte hydrauliek pomp (GNU597, chassis 2382, bouwjaar 1996) 
van plantsoendienst Menen, wordt gevraagd om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe rotatieve 
frontzitmaaier (geen herstellingen meer uit te voeren, gezien de ouderdom van de machine) met opvangsysteem 
en mulchingkit. 
Er wordt geopteerd voor een frontzitmaaier met variabel instelbaar systeem mulching / opvang omwille van de 
mogelijkheid om beide systemen te combineren: 
- bij geringe grasgroei het mulching systeem te gebruiken, waarbij er geen maaiselafvoer dient te gebeuren 
- bij zeer groeizaam weer, bij een eerste maaibeurt van het seizoen of wanneer er langere tijd niet kan gemaaid 
worden wegens bv. lange regenperiodes, kan het opvangsysteem ingeschakeld worden. 
Voor de huidige machine wordt een overnamebod gevraagd in het bestek. 
Aankoopprocedure: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Raming: +/- € 40.000,00 BTW incl. 
Budget: op AR 2430000/068000, dienstjaar 2017  is er een budget van € 45.000,00 voorzien  
 
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 bekendmaking.   
 
 
 



DAGORDEPUNT 7. AANLEG VAN EEN KUNSTGRASVELD IN HET VAUBANSTADION. 
GUNNINGSWIJZE EN VASTSTELLING VAN DE LASTVOORWAARDEN. 
 
Gezien op de huidige site Ter Linde één voetbalveld zal geëlimineerd worden door de komst van een nieuwe 
sporthal is de aanleg van één extra voetbalveld nodig. 
De ruimte om een extra voetbalveld aan te leggen heeft stad Menen niet. 
Daarom is de aanleg van een kunstgrasveld op een reeds bestaand natuurgrasvoetbalveld nodig. 
De keuze voor de aanleg van kunstgras op het eerste terrein op site Vauban (i.p.v. op de andere drie bestaande 
voetbalvelden) wordt gemaakt op basis van de grootste winst in bespeelbare uren. 
Het eerste veld op site Vauban wordt op heden heel weinig gebruikt. Heel concreet wordt dit veld op heden 
enkel gebruikt voor de matchen van de eerste ploeg (ongeveer 2 uur per week).  
Trainen doen ze echter niet op dit veld om het veld te sparen voor de matchen. 
Door de aanleg van dit eerste veld in kunstgras zal dit veld op elk vrij uur kunnen bespeeld worden (tussen de 
20-30 avond- en weekenduren per week). 
Concreet betekent dit dat er door de aanleg van 1 kunstgrasveld een tijdswinst zal zijn van 18 tot 25 
bespeelbare uren. 
Gezien de grootte van het ramingsbedrag, nl. € 450.000,00 dient de opdracht via een open offerteaanvraag 
worden gegund en dus nationaal (via het Bulletin der Aanbestedingen) bekend gemaakt te worden.   
Tijdens het schepencollege van 10 april 2017 werd het bestek voorgelegd.    
De gunningswijze en het vaststellen van de lastvoorwaarden werden doorverwezen naar de gemeenteraad van 
24 april 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 open offerteaanvraag. 
 
DAGORDEPUNT 8. GOEDKEURING REKENING EN WERKINGSVERSLAG 2016 VAN DE 
GEWESTELIJKE SPORTWERKING (G.S.W). 
 
Tussen de steden en gemeenten Menen, Ledegem, Lendelede, Wervik en Wevelgem werd er een overeen 
gekomen om een interlokale vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet 
van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.   
De Gewestelijke SportWerking werd heropgericht in 2013.   
De jaarlijkse rekening en het werkingsverslag van het voorgaande werkjaar dient jaarlijks aan de gemeenteraad 
te worden voorgelegd (artikel 17 van de statuten van de vereniging). 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de rekening 2016  en het werkingsverslag 2016 van de 
interlokale vereniging "Gewestelijke SportWerking" of GSW goed te keuren. 
 
DAGORDEPUNT 9. GOEDKEURING INFORMATIEVEILIGHEIDSPLAN EN 
VEILIGHEIDSBELEID. 
 
De Informatieveiligheidscel (IVC) onder leiding van de informatieveiligheidsconsulent, de heer Koert Van Espen, 
heeft een veiligheidsplan en veiligheidsbeleid opgesteld voor Stad en OCMW Menen. 
Toelichting door de informatieveiligheidsconsulent voorafgaand de Gemeenteraadszitting. 
Bijlagen in het dossier: veiligheidsplan versie 1.6, veiligheidsbeleid versie 1.1 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het informatieveiligheidsplan en het veiligheidsbeleid van Stad 
en OCMW Menen goed te keuren. 
 
 



DAGORDEPUNT 10. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE TRILOYSTRAAT 
TE REKKEM. VASTSTELLING. 
 
Om toegang te nemen tot de transportzone in ontwikkeling LAR-Zuid, wordt door het vrachtverkeer 
aangereden via de zone LAR-Noord en via de brug over de E17. 
Op deze brug geldt een tonnagebeperking van 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Deze tonnagebeperking 
werd opgelegd door de stad om de verdere Triloystraat te behoeden voor vrachtverkeer die via deze weg 
richting de N43 (Gentstraat) zou rijden. 
De dienst Zwaar vervoer van AWV, die de toelatingen geeft aan uitzonderlijke transporten, vraagt de stad 
welke maatregelen er genomen kunnen worden om het zwaar vervoer en uitzonderlijk vervoer die de site dient 
te bereiken om de oprichting van de bedrijven te kunnen realiseren toch de kans te geven de zone op een 
wettelijke manier te bereiken.  
Op zich kunnen op dit ogenblik alle transporten wettelijk de zone bereiken, doch wanneer de transportzone 
gerealiseerd is, kan de beperking verwarrend overkomen wanneer dagelijks menige vrachtwagens de brug 
dienen over te steken om de zone te bereiken. 
De tonnagebeperking wordt verplaatst tot na de nieuwe toegang tot de transportzone LAR-Zuid. 
Op deze manier blijft de Triloystraat ontlast van het vrachtverkeer dat niet van plaatselijke aard is, en kan de 
brug toch zonder problemen gebruikt worden voor het bereiken van LAR-Zuid. 
Het aanvullend verkeersreglement werd zodoende aangepast. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van aanvullend verkeersreglement te 
willen vaststellen. 
 
DAGORDEPUNT 11. VERBOUWING GBS REKKEM FASE 2 : SANITAIR EN HVAC. 
VERREKENINGEN. GOEDKEURING. 
 
Bij de afwerking voor dit perceel (aannemer Develtere)  waren enkele verrekeningen nodig. 
Reeds werden de verrekeningen 1 en 2 door het College van Burgemeester en Schepenen  goedgekeurd daar 
zij met een gezamenlijk totaal van € 9.635,00 exclusief BTW een aandeel van 7,75 % van de oorspronkelijke 
opdracht bereikten. 
Verrekeningen zijn documentair in het dossier aanwezig.  
Het betrof  
verrekening nr.1 : € 8.381,00 exclusief BTW : boringen voor geothermie ingevolge hoger opgelegde diepte na 
aanvraag  
verrekening nr.2. : € 1.254,00 exclusief BTW :plaatsing aangepast model hangtoilet voor de kleinste kleuters 
De verrekeningen nr. 3 respectievelijk nr.4 dienen aan de Raad ter goedkeuring te worden voorgelegd daar zij 
reeds vanaf verrekening nr. 3 de drempel van 10% van de oorspronkelijke opdracht overschrijden. 
Het betreft 
Verrekening nr.3 : bedrag : € 3.848,50  BTW exclusief 21% - motivering en gunstig visum ontwerper zie dossier  
: het betreft diverse aanpassingswerken sanitair blok, urinoir sanitair kleuter, aanpassingen radiatoren blok C, 
ventilatie blok C– verwezen door CBS 22/02/2016 B 39  oktober 2015 B54 
Verrekening nr.4 : bedrag : € 3.115,00  BTW exclusief 21% - motivering en gunstig visum ontwerper zie dossier  
: het betreft aansluiting vastgestelde koudwaterleiding die bij vroegere werken werd afgekoppeld en waarvoor 
aankoppeling nodig was om koudwatertoevoer douche te garanderen -  verwezen door CBS 27/03/2017 B 58 . 
De verrekeningen 3 en 4 brengen het verrekeningstotaal op een bedrag van 16.598,50 op een oorspronkelijk 
gunningsbedrag van € 124.368,52 exclusief BTW 21% wat een procentueel aandeel van 13,35 %  uitmaakt. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de verrekeningen nrs. 3 en 4 goed te keuren. 
 
 
 



DAGORDEPUNT 12. AFWERKING RIOLERING DRONCKAERTSTRAAT. VERREKENING. 
GOEDKEURING. 
 
In 2008 werd een dossier voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelstel in de Dronckaertstraat-
Spoorwegstraat te Lauwe opgestart. Dit dossier kwam tot stand in samenwerking met Aquafin en wordt voor 
het deel door Menen te bekostigen, gesubsidieerd door de VMM. 
Omwille van enkele opmerkingen die VMM formuleerde in 2011 over het aansluiten van een 7-tal woningen, 
werd het restbedrag van de subsidie nog niet bekomen. Deze woningen werden in 2012 aangesloten op het 
openbare rioleringsnet. 
Naderhand had de VMM nog een bijkomende opmerking over enkele woningen tussen de voetbalvelden en de 
Spoorwegstraat langs de Dronckaertstraat. Bij nader onderzoek bleek dat enkele woningen nog niet gescheiden 
aangesloten waren en nog lozen in de achterliggende Knokbeek. Hierdoor werd de uitbetaling van het 
restbedrag aan subsidies nog geblokkeerd. 
Het studiebureau Evolta heeft nu de resterende studie afgewerkt voor het gescheiden aansluiting van deze 
woningen op het openbare rioleringsnet na verrekeningsbesluit CBS 26 januari 2015 B46. Aannemer Cnockaert, 
indertijd gegund (beslissing Aquafin voor samengevoegde opdracht na goedkeuring CBS – dj 2008) voor het 
uitvoeren van deze werken werd gevraagd een offerte op te maken voor deze bijkomende uitvoering.  
Vermits deze werken een oorspronkelijk niet voorziene ingreep op het private terrein van de bewoners 
inhoudt en daartoe geen posten opgenomen waren in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten is een 
verrekeningsbesluit noodzakelijk. De betrokken inwoners werden reeds geraadpleegd over de ingreep in 
afwachting van hun formeel akkoord ter zake nog te geven. 
Het totale offertebedrag bedraagt 54.134,39€ excl. BTW. Gezien dit werken aan rioleringen behelst, is de BTW 
aftrekbaar.  
Budget is voorzien onder de post 2280007/031000 waar nog een bedrag van 395.000€ beschikbaar is. De 
oorspronkelijke gunning voor stadsaandeel bedroeg 723.997,62€ exclusief BTW 21% door medecontractant. 
Deze verrekening nr. 3 bedraagt 54.134,39 excl. BTW door medecontractant. Zij sluit aan op eerder door het 
cbs goedgekeurde verrekeningen nr.1 CBS 17 maart 2009 B44 bedrag 16.232,32€ exclusief BTW (totaal 2,4%) 
en nr.2 CBS 19 november 2012 B91 bedrag 16.834,94€ exclusief BTW (totaal 5,05%).  
Zij brengt het totaal bedrag der verrekeningen op 87.201,65€ exclusief BTW op 12,04% van de oorspronkelijke 
gunning. 
Omwille van het feit dat het totale bedrag van de verrekeningen 10% van het oorspronkelijke gunningsbedrag 
overschrijdt, dient de gemeenteraad deze verrekening goed te keuren. 
Na uitvoering van deze werken kan het resterende subsidiesaldo bekomen worden. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde verrekening nr.3 te willen goedkeuren. 
 
DAGORDEPUNT 13. AANPASSEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN HET KADER VAN 
HET LICHTMASTERPLAN IN DE ENTITEIT MENEN. DIENSTJAAR 2017. VASTSTELLEN 
VAN DE WIJZE VAN GUNNEN EN DE GUNNINGSVOORWAARDEN. 
 
Elk jaar worden in het Gemeentebudget middelen voorzien voor het financieren van operaties tot ondergronds 
brengen van nutsleidingen. 
Als dusdanig stelt het College van Burgemeester en Schepenen voor de volgende projecten in het kader van het 
eerder door de Gemeenteraad goedgekeurde Lichtmasterplan naar voorwaarden te willen goedkeuren en de 
wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden vast te stellen : 
De kostenraming, opgemaakt door Eandis, bedraagt 85.868,82 euro, BTW 21% inbegrepen, te financieren met 
budget 2017, investeringsenveloppe “overig beleid openbare werken en mobiliteit” – openbare verlichting nr. 
2289007, bitem 067000 waar 100.000,00- euro voorzien is en voor de investeringsenveloppe “prioritair beleid 
duurzaamheid” – moderniseren nutsleidingen. 
Voor elk project afzonderlijk werd in het dossier een presentatie met offertevoorwaarden en plan gevoegd. 



Plaats Dossiernummer Raming, incl. 21 % 
B.T.W. 

   
01. Vervangen doorgeroeste palen en vernieuwen 
verlichting in de Olmen-, Acasia-, Linden- en Berkenlaan 
te Menen 

 
 

HNW 292011 

 
 

€  44.667,97 
02. Vernieuwen verlichting in een deel van de 
Wervikstraat te Menen 

 
HNW 291458 

 
€  12.382,62 

03. Aanpassen verlichting aan ingang OCMW-site in de 
Volkslaan te Menen 

 
HNW 300844 

 
€    3.111,93 

04. Wegnemen van verlichtingstoestellen in een deel van 
de Triloystraat te Menen-Rekkem 

 
HNW 297089 

 
€    1.134,04 

05. Aanpassen openbare verlichting aan spoorwegbrug 
in de Lauwbergstraat te Menen-Lauwe 

 
HNW 299447 

 
€       788,75 

06. Vernieuwen verlichting in de Wevelgemstraat en een 
deel van de Leiestraat te Menen-Lauwe 

 
HNW 290598 

 
€  17.483,54 

07. Vernieuwen verlichting in een deel van de Hugo 
Verrieststraat te Menen-Lauwe 

 
HNW 304288 

 
€    6.299,97 

   

 Algemeen Totaal €  85.868,82 
  

  
De projecten kunnen telkens door het College worden toegewezen bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking vooraf bij toepassing van artikel 26 §1-1°-f van de Overheidsopdrachtenwet 2006. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde projecten te willen goedkeuren en de wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden te willen vaststellen. 
 
DAGORDEPUNT 14. SITE ZUIDSTRAAT MENEN. AFBRAAK HOOFDGEBOUW NA BRAND. 
GUNNING BIJ PROCEDURE DWINGENDE SPOED (ARTIKEL 26 §1-1°C 
OVERHEIDSOPDRACHTENWET 2006 EN ARTIKEL 157 GEMEENTEDECREET). 
KENNISGEVING. 
 
Op zaterdag 11 maart 2017 werd onze stad getroffen door een rampzalig brandincident op de jeugdsite Zuidstraat 
waarbij een gebouw grotendeels afbrandde en tot de sloop werd herleid. De oorzaak zou in de richting wijzen 
van brandstichting. Er wordt een gerechtelijk onderzoek gevoerd. 
Het gebouw in casu dateert van decennia geleden en de bouwkundige samenstelling naar materialen leert dat in 
de constructie asbest werd verwerkt. 
In het geheel van de direct noodzakelijke operaties m.b.t de site en de door het incident belaste 
bewonersomgeving werd uitgekeken naar mogelijkheden om op korte termijn een gedegen sloop met inbegrip 
van sanering van het terrein te kunnen ondernemen. 
In overleg met de verzekeraars van dit gebouw en terrein werd een schadeclaim geformuleerd bij middel tevens 
van een gespecialiseerde 3Dscan derwijze dat alle reële aspecten afdoende werden afgetoetst alvorens te 
operationaliseren. 
De situatie van toenemende dwingende spoed tot sloop van het gebouw en sanering plaats, in acht genomen 
bepaalde faciliterende factoren die bij bewaringsmaatregel door de Brandweer dienden gecontroleerd, i.c. 
opwaaien stof, vezels verspreiding omgeving, noopte het College van Burgemeester en Schepenen zich te bedienen 
van de bij wet voorziene noodprocedures naar gunning (art. 26 §1-1°c OOW 2006) als naar budget (art. 157 
G.D.)omtrent het vinden van een geschikte aannemer. De specifiek aanwezige risico’s verbonden aan 
asbestverwijdering in dit geval vereisten het vinden en inschakelen van een daartoe specifiek door de Federale 
Overheid erkende aannemer hetzij onderaannemer. 
In zitting dd. 10 april 2017 B 24 besloot het College van Burgemeester en Schepenen(CBS)  deze opdracht bij 
dwingende spoed te gunnen aan de BVBA LAVAERT met erkend onderaannemer BAV NV Wommelgem na 



onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de voorziening art. 26 §1-1°c Overheidsopdrachtenwet 
m.b.t. dwingende spoed wegens gebeurtenissen onvoorzienbaar voor het bestuur. 
Bij toepassing van artikel 157 G.D. stelde het CBS onder dezelfde kwalificatie de gunningswijze vast en voerde de 
gunningsprocedure. 
Het bestek, de opdrachtdocumenten, het nazichtsverslag en het gunningsbesluit zijn in dossier gevoegd. 
Daarbij is het College er toe gehouden aan de Raad de ondernomen stappen en besluiten eerstvolgend ter kennis 
te brengen.  
Bij toepassing van hetzelfde artikel wordt de Raad gevraagd bij de eerstkomende budgetwijziging de vereiste 
budgetten te willen goedkeuren.  
Een deel van de gemaakte kosten wordt gerecupereerd bij de verzekering. 
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd :1-kennis te nemen van de gevoerde en gesloten 
gunningsprocedure bij toepassing artikel 26 §1-1°c OOW 2006 iuncto artikel 157 G.D. 2-te besluiten tot 
voorziening vereiste budget bij de eerstkomende budgetwijziging DJ 2017. 
 
DAGORDEPUNT 15.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 27 MAART 2017. 
 
Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 27 maart 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 14 april 2017 

namens het College van Burgemeester en Schepenen 
in opdracht 

de stadssecretaris de voorzitter van de gemeenteraad 

E. ALGOET S. CALLEWAERT   


