
 

 
 

STADSBESTUUR, 8930 MENEN 

DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 27 NOVEMBER 2017 

Aanwezig M.M.:  

S. CALLEWAERT, gemeenteraad – voorzitter 

M. FOURNIER, burgemeester 

E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK, C BONTE-

VANRAES,  – schepenen; R. VANDENBULCKE, Schepen-OCMW-Voorzitter. 

K. DEBUCK,  R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, B. BOGAERT, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, C. 

DEMAN,  H. PONNET, S. PRINGELS, J. VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, A. DECALUWE, A. 

DECLERCQ, F. ELGERS, V. BREYE, F. HABBAZ, K. VANDECASTEELE, J. JANSSENS, E. VANTHOURNOUT, 

P. BILLE, N. DE CLERCQ. - raadsleden; 

ALGOET E., stadssecretaris 

 

Ingaande op de uitnodiging met dagorde, uitgaande van de gemeenteraad-voorzitter 

gedagtekend 17 november 2017 ,  vergadert de Gemeenteraad op bovenvermelde dag en uur. 

 

A. Declercq.,  raadslid is verontschuldigd. 

 

De gemeenteraad-voorzitter verklaart de zitting open om 19.05 uur. 

 
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  23 oktober 2017. 

 



DAGORDEPUNT 2. DE WATERGROEP. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 

08.12.2017. 

 

Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 08 december 2017 om 11.00 uur in Den Berg, Bergkapelstraat 98, 1840 

Londerzeel. 

Agenda: 

1) Statutenwijziging 

 

In GR dd. 29.05.2017 werden mevrouw Vanraes Caroline en mevrouw Syssauw Mieke aangeduid als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de alg. vergaderingen. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. 

- onze vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 

 

Besluit : De voorgestelde statutenwijziging wordt met 30/30 JA-stemmen goedgekeurd. 

Onze vertegenwoordiger wordt met 30/30 JA-stemmen als dusdanig gemandateerd. 

 

DAGORDEPUNT 3. LEIEDAL. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 12.12.2017. 

 

Met aangetekend schrijven dd. 02.10.2017 worden wij uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering 

van Leiedal op 12.12.2017 om 17.00 uur,georganiseerd in de kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10 te 

Kortrijk met volgende agenda: 

1. Statutenwijziging 

Aanpassing aan de artikel 4, 74 en de bijlages 2 en 3, conform de briefwisseling met de vennoten op 

12/09/2017' 

2. Jaaractieplan en begroting 2018 

Goedkeuring van het jaaractieplan en de begroting van 2018' 

Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018 in uitvoering van Artikel 14 van de statuten van 

Leiedal stelt de Algemene Vergadering de bijdrage van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2018. 

3. Benoeming deskundige 

In uitvoering van Artikel 18 van de statuten van Leiedal benoemt de Algemene Vergadering de statuten 

op voordracht door de gemeente waar de zetel van Leiedal gevestigd is' De procedure wordt opgestart 

naar aanleiding van het ontslag, op zijn verzoek, van de heer Luc Deseyn als deskundige in de raad van 

bestuur van Leiedal vanaf 01/01/2018. 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 

In uitvoering van Artikel 4 g2 van de statuten van Leiedal neemt de Algemene Vergadering akte van 

bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening' 

5. Varia 

Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering vindt in Leiedal “De Samenkomst” plaats. 

In GR dd. 29.04.2013 werd de heer Vanholme Dirk aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle 

algemene vergaderingen. 

In GR dd. 24.04.2017 werd mevrouw Bonte-Vanraes Caroline aangeduid als vertegenwoordiger voor alle 

algemene vergaderingen. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd: 

 - de voorgelegde agenda te bespreken en goed te keuren. 

- de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. 

- eventueel in te tekenen op bijkomende wederzijdse exlusieve dienstverlening. 



- onze vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 

 

Besluit : De voorgelegde agenda wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

De voorgestelde statutenwijziging wordt goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

Onze vertegenwoordiger wordt met 30/30 JA-stemmen als dusdanig gemandateerd. 

 

DAGORDEPUNT 4. PSILON. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD 12.12.2017. 

 

Met aangetekend schrijven dd. 04.10.2017 worden wij uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering 

dd. 12.12.2017 die plaatsvindt in het onthaalgebouw Horizon, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk om 18.30 

uur. 

Agenda: 

1) Vaststelling werkprogramma 2018 

2) Vaststelling begroting 2018 

In GR dd. 27.05.2013 werd mevrouw Vanryckegem Griet aangeduid als vertegenwoordiger voor alle algemene 

vergadering van PSILON. 

In GR dd. 29.05.2017 werd mevrouw Bonte-Vanraes Caroline aangeduid als plaatsvervanger voor alle algemene 

vergaderingen van PSILON.  

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- deze agenda te bespreken en goed te keuren. 

- onze vertegenwoordiger als dusdanig te mandateren. 

 

Besluit : Deze agenda wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

Onze vertegenwoordiger wordt met 30/30 JA-stemmen als dusdanig gemandateerd. 

 

DAGORDEPUNT 5. MIROM. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 14.12.2017. 

 

Overeenkomstig de artikelen 30-38 van de statuten van MIROM worden wij uitgenodigd voor de buitengewone 

algemene vergadering die plaats vindt op donderdag 14 december 2017 om 17.45 uur, Industrielaan 30, 8930 

Menen. 

Agenda: 

1) Statutenwijziging (voor goedkeuring) 

2) Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2018 (voor goedkeuring) 

3) Begroting 2018 (voor goedkeuring) 

4) Varia 

In GR dd. 27.05.2013 werden de heer Vandenbulcke Renaat en de heer Lust Eddy aangeduid als 

vertegenwoordigers voor de ganse legislatuur. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

a) de voorgelegde agenda voor de buitengewone alg. verg. dd. 14.12.2017 van MIROM te bespreken en 

goed te keuren; 

b) de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren 

c) onze vertegenwoordiger en plaatsvervanger op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen door de gemeenteraad 

 

Besluit : a) De voorgelegde agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 14.12.2017 

van MIROM wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

b) De voorgestelde statutenwijziging wordt goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 



c) Onze vertegenwoordiger en plaatsvervanger op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op 

de beslissingen genomen door de gemeenteraad met 30/30 JA-stemmen. 

 

 

DAGORDEPUNT 6. GASELWEST. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 

18.12.2017. 

 

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van Gaselwest worden wij uitgenodigd voor de buitengewone 

algemene vergadering van Gaselwest die zal plaatshebben op maandag 18 december 2017 om 18.00 uur in 

het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 

 

Agenda: 

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van deel Figga 

in Gaselwest  

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest.  

1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers 

van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende opdrachthoudende vereniging Gaselwest 

en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:  

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de 

raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 

vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;  

b. de volgende bijzondere verslagen:  

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het 

Wetboek van vennootschappen;  

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van 

vennootschappen;  

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen 

van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 

731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.  

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en 

passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van 

het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.  

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.  

 

1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 

splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 

en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:  

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van 

ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 

dienstverlenende vereniging Figga:  

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;  

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 

Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;  

b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;  

c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;  



d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge splitsing en 

bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging 

van het vaste gedeelte van het kapitaal;  

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door toevoeging 

van volgende activiteiten:  

(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,  

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 

januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en 

Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en  

(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,  

en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van 

het Wetboek van vennootschappen;  

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten 

ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de 

splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de 

agenda.  

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de sub activiteit Strategische 

participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 

financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de 

verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget 

inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten.  

1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties overgedragen 

worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.  

1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader 

van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.  

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar 

aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de 

raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:  

 

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover bedongen 

in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen 

van deze opschortende voorwaarden;  

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals 

vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;  

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel;  

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto 

en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 

december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over 

het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in 

de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in 

het register van deelnemers;  

f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit per 1 

januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;  



g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de 

splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, 

authentiek vast te stellen;  

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;  

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone 

algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.  

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad 

van bestuur opgestelde begroting 2018.  

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis 

System Operator cvba.  

4. Statutaire benoemingen.  

5. Statutaire mededelingen.  

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- bespreking en goedkeuring agenda 

- goedkeuring van de splitsing door overneming. 

- goedkeuring van de statutenwijziging 

- mandateren van onze vertegenwoordiger. 

 

Besluit : De agenda wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

De splitsing door overneming wordt goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

De statutenwijziging wordt goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

Onze vertegenwoordiger wordt gemandateerd met 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 7. FIGGA. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 18.12.2017. 

 

ln uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur van 7 september 2017 en in overeenstemming 

met de artikels 29 en 30 van de statuten, worden wij uitgenodigd tot een zitting van de buitengewone algemene 

vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op 

Maandag 18 december 2017 om 19u00, 

Auditorium Gaselwest-Eandis, Kennedypark 12, 8500 Kortrijk 

 

Agenda: 

1. Statutaire benoemingen. 

2. Statutaire mededelingen. 

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest en 

Zefier CVBA. 

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fd en 

uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze 

kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers; 

5. incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het kapitaal 

tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, Longemark- 

Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, 

Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa; 

6. incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de 

vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal moor deels met reserves, 



voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal 

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 

deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de Gemeenten 

van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging intercommunale Maatschappij voor 

Gas en Elektriciteit van het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschop met beperkte 

aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 

vennootschappen, met name : 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en 

van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de rood van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 

artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 737 van 

het Wetboek van vennootschoppen; 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen 

van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 

en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

8. in voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de 

activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap 

tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 

de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwoorden 

bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 

ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als 

de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de 

gemeenten van Gaselwest: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging intercommunale Maatschappij voor Gas en 

Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel 

te Ravensteingalerij 4, bus 2, 7000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing; 

11. in het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 

het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 

de raad van bestuur. 

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan 

de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 

afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het 

voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is 

hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwoorden die gelden ten aanzien van 



de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 

het spIitsingsvoorsteI ; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, 

de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, 

berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over 

het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 17 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 

nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de 

vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 

verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 

verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en hoor ontbinding zonder 

vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 

nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 

buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

In GR dd. 29.05.2017 werd de heer Vlaeminck Tom aangeduid als vertegenwoordiger voor alle algemene 

vergaderingen en mevrouw Bonte-Vanraes Caroline als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorgelegde agenda  voor de buitengewone alg. vergadering 

dd. 18.12.2017 van FIGGA te bespreken en goed te keuren en onze vertegenwoordigers op te dragen 

hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad. 

 

Besluit : De voorgelegde agenda voor de buitengewone algemene vergadering dd. 18.12.2017 van 

FIGGA wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

Onze vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

van de gemeenteraad met 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 8. FIGGA. KAPITAALSVERHOGING 2017. GOEDKEURING. 

 

Op 16 oktober ll. stuurde FIGGA het stadsbestuur een brief met de vraag tot beslissing kapitaalverhoging. Deze 

verhoging past binnen de te nemen beslissing rond de splitsing van FIGGA.  

De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende 

strategische participaties aan. De huidige kapitaalverhoging wordt voornamelijk georganiseerd om de namens de 

gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen. 

Het is ook de bedoeling om de overtollige reserves te kunnen uitkeren bij wijze van tussentijds dividend en 

eventueel de mogelijkheid te geven aan de gemeenten om nog bij in te tekenen in de kapitaalverhoging. 

Door de raad van bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 werd  beslist over te gaan tot deze 

kapitaalverhoging. Deze zal voor de meeste gemeenten geen cashimpact hebben gezien er nog voldoende 

reserves zijn van de gemeenten binnen de schoot van FIGGA. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

1. Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, 

aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de overtollige reserves bij wijze van 

tussentijds dividend; 



2. In te tekenen op 12.267 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 306.675 euro en het voorgaande 

te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 306.675 euro. FIGGA te verzoeken de 

rekening courant te lichten; 

3. FIGGA eveneens te verzoeken het aan de stad cash uitkeerbaar bedrag nav incorporatie reserves en 

liquidatie rekening courant voor een bedrag van 455.435,02 euro te storten aan de stad voor 31/12; 

4. Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 voor een 

totaal bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van onze stad hierin bedraagt 250.682,13 euro. 

 

Besluit : 1. De goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van 

reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de overtollige 

reserves bij wijze van tussentijds dividend met 30/30 JA-stemmen. 

2. In te tekenen op 12.267 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 306.675 euro en het 

voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 306.675 euro. 

FIGGA te verzoeken de rekening courant te lichten met 30/30 JA-stemmen. 

3. FIGGA eveneens te verzoeken het aan de stad cash uitkeerbaar bedrag nav incorporatie 

reserves en liquidatie rekening courant voor een bedrag van 455.435,02 euro te storten aan de 

stad voor 31/12 met 30/30 JA-stemmen. 

4. De goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 voor 

een totaal bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van onze stad hierin bedraagt 250.682,13 

euro.met 30/30 JA-stemmen. 

 

 

DAGORDEPUNT 9. AIRPORT KORTRIJK-WEVELGEM. BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING DD. 20.12.2017. 

 

Overeenkomstig de statuten van de W.I.V. en het DIS van 06.07.2001 worden wij uitgenodigd voor de 

buitengewone algemene vergadering dd. woensdag 20.12.2017 om 18.00 uur in zaal Propeller in het 

bedrijvencentrum Kortrijk, Vlamingenstraat 4, 8560 Wevelgem. 

Agenda: 

1) Bespreking van de strategie, de plannen en de begroting voor 2018. 

2) Benoeming van de heer Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur. 

3) Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem. 

4) Varia. 

In GR dd. 29.04.2013 werd de heer Vanholme Dirk aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bogaert 

Berenice als plaatsvervanger 

Overeenkomst art. 52 van het DIS en art. 35 van de statuten van de W.I.V. kan het stadsbestuur een 

voordracht doen van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit de oppositie aan de alg. vergadering 

(zie punt 3 van deze agenda). 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd : 

- Bespreken en goedkeuren van deze agenda. 

- Mandateren van onze vertegenwoordiger. 

- Eventuele voordracht van een bestuurder met raadgevende stem uit de oppositie. 

 

Besluit : Deze agenda wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

Onze vertegenwoordiger wordt gemandateerd met 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 10. WVI. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 21.12.2017. 

 



In uitvoering van artikel 12 en 13 van de statuten worden wij met aangetekend 

schrijven dd. 20.10.2017, uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van 

de deelnemers.  

Deze buitengewone algemene vergadering vindt plaats op donderdag 21 december 

2017 om 18.30u in De Klokkenput, Bruggestraat 104A, 8480 Eernegem (Ichtegem).  

Agendapunten  

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017  

2. Begroting 2018  

3. Deelname WVI in DVV Westhoek  

4. Deelname WVI in DVV Midwest  

5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en 

Mathijs Goderis (Brugge)  

6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe 

(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys 

(Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge  

7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging  

8. Mededelingen  

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 buitengewone alg. vergadering dd. 21.12.2017 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. 

 

Besluit : a) De voorgelegde agenda voor de buitengewone algemene vergadering dd 21.12.217 van 

WVI wordt besproken en goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

b) Onze vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen door de gemeenteraad met 30/30 JA-stemmen. 

 

De burgemeester verlaat de zittingzaal. 

 

 

DAGORDEPUNT 11. STADSBUDGET 2017. TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2017. 

VASTSTELLING. 

 

In de gemeenteraad van 19 december 2016 werden de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 en budget 

2017 goedgekeurd. In de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd een eerste budgetwijziging goedgekeurd. 

In de eerste budgetwijziging werd het rekeningcijfer 2016 ingebracht en werden de saldi van de 

investeringsenveloppen 2016 overgeboekt naar 2017.  

In deze tweede budgetwijziging zijn een aantal technische boekingen nodig om de boekhoudingen van het AGB 

Woonbedrijf en de stad te laten corresponderen. Dit heeft invloed op zowel het exploitatie-, investerings- als 

liquiditeitenbudget.  

In het exploitatiebudget worden kredieten verschoven zowel binnen als buiten dezelfde beleidsdomeinen. Het 

exploitatieresultaat stijgt met € 193.127. De ontvangsten stijgen door de verzekeringspremie voor de brand in 

de gebouwen in de Zuidstraat en enkele hogere opbrengsten uit belastingen. Bij de uitgaven worden extra 

kredieten voorzien voor de kosten n.a.v. de brand, voor ICT, voor de prijssubsidie aan het AGB, voor 

onwaarden op belastingsinkomsten en voor de verbeteringspremies voor huurwoningen.  



In het investeringsbudget worden enkele projecten verschoven in de tijd en worden o.a. extra kredieten 

voorzien voor de aanleg van een kampeerautoterrein, renovatie van begraafplaatsen en opmaken studies (o.a. 

RUP’s). 

Na deze budgetwijziging past het budget nog steeds in het meerjarenplan: 

 Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de doelstellingennota of de strategische nota. 

 Het resultaat op kasbasis is ieder jaar groter dan nul  

De autofinancieringsmarge 2017 is groter dan de autofinancieringsmarge voor het jaar 2017 in het 

oorspronkelijke meerjarenplan (1.113.303 euro). 

In het document in het dossier vindt u: 

 De verklarende nota met o.a. de motivering van de wijzigingen, de financiële toestand en de 

nominatieve subsidies 

 De financiële nota  

 De toelichting bij de budgetwijziging 

 Het advies van het managementteam 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging vast te stellen. 

 

Besluit : Deze budgetwijziging wordt vastgesteld met 29/29 JA-stemmen. 

 

De burgemeester komt de zittingzaal binnen. 

 

DAGORDEPUNT 12. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ‘KWALITATIEF WONEN IN 

DE GRENSSTREEK’ MESEN, WERVIK EN MENEN. DOSSIER 01.10.2018 – 31.12.2019. 

PRINCIPIËLE GOEDKEURING. 

 

Het huidig Intergemeentelijk dossier “Kwalitatief wonen in de grensstreek” loopt ten einde op 30.09.2018. De 

wetgever voorziet in de mogelijkheid om het dossier te verlengen tem 31.12.2019.  

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering het ‘subsidiebesluit voor intergemeentelijke projecten ter 

ondersteuning van het lokaal woonbeleid’ definitief goed. 

De nieuwe subsidieregeling vervangt de regeling van het BVR van 21 september 2007 “houdende de 

subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”, maar bevat een aantal 

overgangsbepalingen:  

het is een tijdelijke subsidieregeling die van kracht zal zijn tot en met 31 december 2019, de einddatum van de 

huidige gemeentelijke beleids- en beheerscyclus (BBC).  

Voor de periode na 2019 zal de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal 

woonbeleid afgestemd worden op de nieuwe gemeentelijke legislatuur. Het subsidiekader voor de periode 

2020-2025 zal opgenomen worden in een BVR Lokaal Woonbeleid, dat in de loop van 2018 in werking treedt. 

Het dossier werd initieel opgestart op 1.10.2009  en de derde subsidietermijn eindigt op 30.09.2017.  

Huidige verlengingsaanvraag is voor de periode 1.10.2018 tem 31.12.2019.  

Het dossier met tijdschema werd besproken in het beheerscomité 08.09.2017. Vervolgens werd van dit 

verslag kennisgenomen op het Schepencollege dd. 16.10.2017 en volgde een princiepsakkoord om het dossier 

ter goedkeuring voor te leggen voor principiële goedkeuring aan de Gemeenteraad in haar zitting 27.11.2017. 

Uiterlijk  eind maart 2018 wordt het definitieve dossier voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Gezien de sperperiode in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, vragen wij uw principiële 

goedkeuring voor de verlenging van dit IGS-dossier vanaf 1 oktober 2018 tot eind 2019. 

Gedurende de afgelopen jaren was duidelijk dat intergemeentelijk samenwerken zijn vruchten afwerpt en zorgt 

voor de nodige impulsen, wat het lokale woonbeleid ten goede komt. 

In bijlage vindt u het ontwerpdossier dat een overzicht bevat van de doelstellingen en bijhorende acties. 



Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende gemeenten, van elk van 

de volgende doelstellingen: 

 1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 

 2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 

 3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 

 4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 

Krijtlijnen doorheen ons dossier zijn:  

- aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden 

- verder inzetten op de woningkwaliteit van ons patrimonium – aandacht zwakke huurder 

- aandacht voor het energieneutrale aspect doorheen het dossier. 

Het ontwerpdossier werd besproken op het Lokaal Woonoverleg bijeen op 05.10.2017 en op de 

Gemeenteraadscommissie wonen op 16.11.2017. 

Op het Schepencollege 16.10.2017 werd dit agendapunt doorverwezen naar de Gemeenteraad 27.11.2017. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerpdossier principieel goed te keuren. 

 

Besluit : Het ontwerpdossier wordt principieel goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 13. WIJZIGING GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR BINNENINRICHTING 

VAN EEN HANDELSPAND EN GEVELRENOVATIE VAN EEN HANDELSPAND. 

 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen lanceerde de oproep ‘premiestelsels kernwinkelgebied’. 

Doelstelling is om de gemeente te stimuleren om financiële maatregelen te nemen ter versterking van het 

kernwinkelgebied, met cofinanciering door de Vlaamse Overheid. 

Het Agentschap subsidieert, samen met de gemeenten, de volgende initiatieven : 

- gevelrenovatie van handelspanden binnen het kernwinkelgebied 

- aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkel in het kernwinkelgebied 

- verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied 

- aanpassingenwerken om van & of meer panden een geschikte handelsas te maken binnen het 

kernwinkelgebied  

- nieuwe premies (met versterking kernwinkelgebied) 

 

Kadering: 

Momenteel beschikt de stad over volgende premiereglementen : 

 premie voor gevelrenovatie aan een handelspand: 20% van de kosten met een max van €1485 (min. 

kostprijs €5000 – excl. BTW) 

 premie voor de binneninrichting van een handelspand: 10% van de kostprijs met een max. van 

€2500(min. kostprijs werken €12.4000- excl. BTW) 

De stad bepaalt zelf het subsidiepercentage dat zij wenst uit te betalen. Vlaanderen co-financiert altijd hetzelfde 

% als de stad. De eindbegunstigde (eigenaar of uitbater) moet steeds minstens 20% van de kosten dragen. 

De gemeentelijke premiereglementen werden als volgt aangepast: 

 premie voor gevelrenovatie aan een handelspand gelegen in de handelsas : 20% van de kosten wordt 

gesubsidieerd  door de stad met een max. van €1500  (min.  kostprijs €5000 – excl. BTW)  en 20% van 

de kosten, onder dezelfde voorwaarden, wordt gecofinancierd door Vlaanderen. 

 premie voor binneninrichting van een handelspand : 10% van de kosten wordt gesubsidieerd door de 

stad met een max van € 2500 (min. Kostprijs werken €12.400- excl. BTW) en 10% van de kosten , 

onder dezelfde voorwaarden, wordt gecofinancierd door Vlaanderen  

Handelspanden gelegen binnen het afgebakend kernwinkelgebied komen in aanmerking voor de verhoogde 

premie, gecofinancierd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het afgebakende gebied betreft: 



-Ieperstraat (huisnrs. t.e.m. 123 - 136); 

-Yv. Serruysstraat (huisnrs. t.e.m. 10 – 22); 

-Grote Markt; 

-Bruggestraat (huisnrs. t.e.m. 187 – 216); 

-Kortrijkstraat (huisnrs. t.e.m. 97 – 122A); 

-Rijselstraat; 

-Hoornwerk; 

-Moeskroenstraat (huisnrs. t.e.m. 43 – 48) 

De subsidieperiode treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en geldt voor een periode van maximum 3 jaar. De 

subsidie bedraagt maximum € 40.000. 

De ontwerpreglementen werden besproken op de Commissie Wonen bijeen op 16.11.2017 en op het 

Schepencollege van 16.10.2017 werd dit agendapunt doorverwezen naar de Gemeenteraad 27.11.2017. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan het gemeentelijk premiereglement voor 

binneninrichting van een handelspand en het gemeentelijk premiereglement voor gevelrenovatie van 

een handelspand goed te keuren. 

 

Besluit : Het gemeentelijk premiereglement voor binneninrichting van een handelspand wordt 

goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen en het gemeentelijk premiereglement voor gevelrenovatie 

van een handelspand wordt goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 14. PARKEERBEHEER MENEN. 

A. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE PARKEREN. HERVASTSTELLING.  

B. RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE PARKEREN. HERVASTSTELLING. 

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 30.05.2016 en 26.09.2017 een vernieuwd parkeerbeleid goed, met 

eenmaking van het parkeertarief, uitbreiding van de zones met bewonerskaarten, gratis parkeren voor een half 

uur, invoering aannemerskaart. 

Het Algemeen verkeersreglement legt de zones vast en de bijhorende verkeerssignalisatie.  

Het retributiereglement bepaalt de tarieven en de modaliteiten inzake het parkeren.  

Na een jaar werking werd dit vernieuwde parkeerbeleid geëvalueerd, op basis van de ervaringen van politie en 

de parkeerconcessionaris, alsook op basis van de opmerkingen vanuit bewoners, handelaars, bezoekers van de 

stad.  

Uit deze evaluatie blijkt dat volgende aanpassingen wenselijk zijn: 

- Vereenvoudiging en verruiming zones  

o Samenvoeging blauwe zone station en blauwe zone stationsomgeving , dwz bewoners uit blauwe 

zone Station (Bevrijdingsplein)  kunnen een bewonerskaart verkrijgen tot parkeren in blauwe 

zone Stationsomgeving ( Ieperstraat/Stationsstraat/Koningsstraat) 

o Betalende Groene zone(Centrumstraten : Rijselstraat-Kortrijkstraat-Kerkomtrek) en gele zone 

(met BWK)(Bruggestraat/Donkerstraat/Esplanadestraat) worden samengevoegd tot 1 betalende 

zone ‘Centrum’, met mogelijkheid tot bewonerskaart (maar niet in de gearceerde delen) 

- Kortparkeren (Kortrijkstraat/Bruggestraat) wordt ook voor mindervaliden beperkt tot max ½ u; 

- Invoering parkeren via SMS-parkeren en  mobiele App-applicatie 

- Gratis parkeren voor elektrische wagens bij laadpaal Groentemarkt ( 2 plaatsen) (al of niet opladend) 

- Signalisatie Blauwe zones wordt verbeterd 

Deze verdere parkeeroptimalisatie werd gunstig besproken met de politiediensten en met de 

parkeerconcessionaris op 19.09.2017.  

Beide tekstontwerpen voor aangepaste reglementen worden aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring, 

op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 23.10.2017. 



De gemeenteraadscommissie Verkeer verleende positief advies op  7 november 2017 

De invoering is voorzien tegen 1 januari 2018. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om: 

A/ het aanvullend verkeersreglement inzake parkeren te wijzigen en opnieuw vast te stellen 

B/ het retributiereglement inzake parkeren te wijzigen en opnieuw vast te stellen . 

 

Besluit : A. Het aanvullend verkeersreglement inzake parkeren wordt gewijzigd en opnieuw 

vastgesteld met 20 JA-stemmen (S. CALLEWAERT, gemeenteraad – voorzitter, M. FOURNIER, 

burgemeester, 

E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK, C 

BONTE-VANRAES,  – schepenen; C. LECOINTRE, B. BOGAERT, T. PORTE, C. DEMAN,  J. 

VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, A. DECALUWE, F. ELGERS, E. VANTHOURNOUT, 

P. BILLE, N. DE CLERCQ. – raadsleden) en 10 NEEN-stemmen (K. DEBUCK, R. NUYTTEN, C. 

GARREYN, P. MINGELS, H. PONNET, S. PRINGELS, , V. BREYE, F. HABBAZ, K. 

VANDECASTEELE, J. JANSSENS, - raadsleden) 

B. Het retributiereglement inzake parkeren wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld met met 20 

JA-stemmen (S. CALLEWAERT, gemeenteraad – voorzitter, M. FOURNIER, burgemeester, 

E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK, C 

BONTE-VANRAES,  – schepenen; C. LECOINTRE, B. BOGAERT, T. PORTE, C. DEMAN,  J. 

VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, A. DECALUWE, F. ELGERS, E. VANTHOURNOUT, 

P. BILLE, N. DE CLERCQ. – raadsleden) en 10 NEEN-stemmen (K. DEBUCK, R. NUYTTEN, C. 

GARREYN, P. MINGELS, H. PONNET, S. PRINGELS, , V. BREYE, F. HABBAZ, K. 

VANDECASTEELE, J. JANSSENS, - raadsleden). 

 

DAGORDEPUNT 15. ALGEMENE POLITIEVERORDENING (APV-BIJLAGE 7A). WIJZIGING 

REGLEMENT TABAKSWINKELS. GOEDKEURING. 

 

Besluit : Verdaagd met eenparigheid van stemmen 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 16. ALGEMENE POLITIEVERORDENING (APV-BIJLAGE 7A). WIJZIGING 

REGLEMENT NACHTWINKELS EN PRIVATE BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE. 

GOEDKEURING. 

 

Besluit : Verdaagd met eenparigheid van stemmen 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 17. STRAATNAMENCOMMISSIE. DEFINITIEVE GOEDKEURING. 

- VERBINDING NOORDSTRAAT NAAR DIEFHONDBOS EN FIETSPAD LANGS DE N32: 

DIEFHONDWEGEL, GOEDE HOOPWEGEL 

- LAR EN LAR ZUID: LAR BLOK A – LAR BLOK B – LAR BLOK C – LAR BLOK D – LAR BLOK 

E – LAR BLOK K – LAR BLOK M – LAR BLOK P EN LAR BLOK Z 

- TYBERPARK: TYBERPARK BLOK A - TYBERPARK BLOK B - TYBERPARK BLOK C - 

TYBERPARK BLOK D - TYBERPARK BLOK E - TYBERPARK BLOK F - TYBERPARK BLOK G - 

TYBERPARK BLOK H - TYBERPARK BLOK I - TYBERPARK BLOK J 

 

Voor volgende nieuwe wegen en sites moesten nieuwe straatnamen worden gekozen: 

1. Verbinding Noordstraat naar Diefhondbos en fietspad langs de N32 

2. LAR en LAR Zuid 

3. Tyberpark  



Op 5 juli 2017 kwam de straatnamencommissie samen. 

Het voorstel van de straatnamencommissie werd in het College van Burgemeester en Schepenen van 16 

augustus 2017 en de gemeenteraad van 28 augustus 2017 principieel goedgekeurd. 

Het openbaar onderzoek werd opgestart. De dienst ontving geen bezwaren.  

Het schepencollege stelt voor om de volgende namen definitief goed te keuren: 

- Verbinding Noordstraat naar Diefhondbos en fietspad langs de N32: 

Diefhondwegel, Goede Hoopwegel (1 verbinding wordt in beraad gehouden) 

- Lar en Lar Zuid: Lar blok A – Lar blok B – Lar blok C – Lar blok D – Lar blok E – Lar blok K – Lar blok M – 

Lar blok P en Lar blok Z 

- Tyberpark: Tyberpark blok A - Tyberpark blok B - Tyberpark blok C - Tyberpark blok D - Tyberpark blok E - 

Tyberpark blok F - Tyberpark blok G - Tyberpark blok H - Tyberpark blok I - Tyberpark blok J 

Bijlagen aan het dossier :  

- Verslag straatnamencommissie op 5 juli 2017 

- Plannen 

- Advies culturele raad 

- Brief aan de bewoners 

- Princiepsbeslissing CBS en GR  

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorstellen van straatnamen definitief goed te keuren. 

 

Besluit : De voorstellen van straatnamen worden definitief goedgekeurd met 30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 18. LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN GEBOUWEN 

STADSPATRIMONIUM. VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN EN 

GUNNINGSVOORWAARDEN. 

 

Op het budget van 2017 werd er 200.000 euro ter beschikking gesteld voor energiebesparende maatregelen.  

In het kader daarvan wenst het College van Burgemeester en Schepenen op een aantal gebouwen zonnepanelen 

te installeren. 

Om zo efficiënt mogelijk hiervan gebruik te maken werd er in 1ste instantie nagegaan welke stadsgebouwen de 

grootste elektriciteitsverbruikers zijn.  

In 2de instantie werd er nagegaan welke maatregelen er het best te nemen zijn om zoveel mogelijk energie te 

sparen en dit met een zo snel mogelijke terugverdientijd.  

Voor het gebouw van CC De Steiger blijkt de grootste energiebesparing te kunnen gebeuren door het  

vernieuwen van de verouderde hoogspanningsinstalllatie.  

Voor de overige stadsgebouwen blijkt de plaatsing van zonnepanelen het meest efficiënt. 

Hieronder de lijst met de gebouwen onder direct stedelijk beheer die het meest elektriciteit verbruiken: 

1. CC De Steiger (237.617kwh) 

2. Stadhuis Menen (166.753kwh) 

3. Sporthal Lauwe (93.059kwh) (in beheer door AGB) 

4. GBS Barthel Rekkem (85.142kwh) 

5. GBS De Wonderwijzer Lauwe (83.965kwh) 

6. Sportcentrum Vandemoortele (50.086kwh) (*) 

7. Sportterrein Vaubanstadion (45.357kwh) (*) 

8. SABK tekenacademie (38.278kwh) 

9. Begraafplaats Menen Nieuw (30.192kwh) 

10. Sporthal Rekkem (29.435kwh) 

11. Schippershof (21.921kwh) 

12. SAMW muziekacademie (17.960kwh) 



13. Sportterrein ‘Ter Linde’(16.084kwh) (*) 

14. Sportterrein Rekkem Sport (9.982kwh) (*) 

15. Jeugdlokalen Hoeve Delaere (8.911kwh) 

16. Begraafplaats Lauwe (6.930kwh) 

17. Bibliotheek Lauwe (5.526kwh) 

18. Jeugdlokalen Rekkem (5.225kwh) 

19. Begraafplaats Menen oud (3.842kwh) 

20. Kleedkamers Villa (3.446kwh) 

21. Begraafplaats Rekkem (2.742kwh) 

22. Ex-bibliotheek Rekkem (2.258kwh) 

Per stadsgebouw dient door de installateur te worden berekend hoeveel zonnepanelen er kunnen geplaatst 

voor een maximale energiebesparing. Gemiddeld gezien hebben deze installaties een terugverdientijd van 12 

jaar. 

Het plaatsen van zonnepanelen op publieke stadsgebouwen past binnen de context van het 

Burgemeestersconvenant (CO2 uitstoot met minstens 20% terugdringen tegen 2020). 

Voor de aankoop van de zonnepanelen kan er uitgegaan worden van 1 globale overheidsopdracht. 

Het Stadhuis te Menen is eerder niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen omdat er in het gebouw een 

HS installatie aanwezig is. De aanwezigheid van een HS installatie verhoogt de investeringskost en hierdoor kan 

er geen degelijk financieel rendement behaald worden. 

Bijgaand wordt bestek gepresenteerd voor de levering en plaatsing van zonnepanelen ten behoeve van stedelijke 

gebouwen op diverse locaties. 

De opdracht wordt geraamd op € 165.000,00 exclusief BTW  21% MC niet aftrekbaar. 

Budgettair werd een voorstel van bedrag van € 200.000,00 in de voorstellen 2018 opgenomen. 

Als gunningswijze wordt gezien de geraamde totaalwaarde de openbare procedure voorgesteld bij toepassing 

van prijscriterium en 2 kwalitatieve criteria : technische waarde – uitvoeringstermijn zodoende op basis van de 

beste verhouding prijs/kwaliteit de opdracht te kunnen gunnen. 

Aan de perceelsverplichting (art. 58 OOW 2016) kan worden voorbijgegaan vermits bij de gegeven totale 

waarden de opdracht perfect toegankelijk is voor kleine en middelgrote bedrijven. 

Voorgesteld wordt tevens de toepassing van artikel 42 §1-4°b van de OOW 2016 op te nemen waarbij de 

mogelijkheid van aanvullende bestelling, levering wordt voorzien bij de oorspronkelijke leverancier bij de 

vereiste van eenduidigheid van technische toepassing, herstelling, onderhoud van de aangeschafte installaties. Dit 

kan gedurende een termijn van maximum 3 jaar vanaf de sluiting. Aldus wordt bestelling mogelijk bij een volgend 

budgetjaar op basis van bijkomend voorzien budget bij behoud van gunning aan dezelfde oorspronkelijke 

leverancier. 

De gunningswijze en –voorwaarden kunnen reeds worden vastgesteld. Dit dient gezien de geraamde waarde (> 

15.000 ex BTW) door de Gemeenteraad te gebeuren. 

De gunning zelf, steeds bevoegdheid van het CBS, kan pas gebeuren nadat het budget werd vastgesteld. 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde gunningsvoorwaarden en de wijze van gunnen te 

willen vaststellen. 

 

Besluit : De voorgestelde gunningsvoorwaarden en de wijze van gunnen worden vastgesteld met 

30/30 JA-stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 19. CONVENANT STAD MENEN – UIT DE MARGE VZW : 

JEUGDOPBOUWWERK. GOEDKEURING. 

 

Bijlage aan  het dossier:  

- Voorstel convenant jeugdopbouwwerk stad Menen – Uit de Marge vzw 



- Advies jeugdraad ikv jeugdopbouwwerk in Menen 

In bijlage treft u het convenant tussen de stad Menen en Uit de Marge vzw betreffende de verderzetting van het 

jeugdopbouwwerk in Menen. 

Gelet op het principieel akkoord, CBS dd. 25 september 2017, om het convenant te verlengen. 

Gelet op de goedkeuring van het CBS dd. 13 november 2017. 

Gelet op het positief advies van de jeugdraad dd. 19 augustus 2017. 

Gelet dat dit een bestendiging is van een samenwerking voortvloeiende uit de projectmiddelen “bruggen jeugd 

en sport en kinderen en jongeren in kansarmoede” 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de convenant stad Menen - Uit de Marge vzw, goed te 

keuren. 

 

Besluit : De convenant stad Menen – Uit de Marge vzw wordt goedgekeurd met 30/30 JA-

stemmen. 

 

DAGORDEPUNT 20. AANSCHAFPRIJS VAN EEN WIJK-WERKCHEQUE. GOEDKEURING. 

 

Gelet op de goedkeuring van decreet betreffende wijk-werken door het Vlaams Parlement op 05/07/2017, dat 

een hervorming impliceert van het huidige PWA-stelsel naar wijk-werken als voortraject voor Tijdelijke 

Werkervaring (TWE) en dit vanaf 01/01/2018;  

Gelet op het feit dat het OCMW van de stad/gemeente stichtend deelgenoot is van W13;  

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 4/09/2017 om samen te werken op 

niveau van de regio Zuid-West-Vlaanderen en bijgevolg de opdracht “organisator wijk-werken” toe te kennen 

aan de OCMW-Vereniging W13;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/10/2017 om samen te werken op niveau van de regio Zuid-

West-Vlaanderen en bijgevolg de opdracht “organisator wijk-werken” toe te kennen aan de OCMW-Vereniging 

W13;  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken, van 29 september 2017 dat bepaalt dat: 

 de aanschafprijs van een wijkwerk-cheque minimaal 5,95 euro en maximaal 7,45 euro bedraagt; 

 geen onderscheid toelaat in aanschafprijs per type gebruiker of per type activiteit; 

 de gemeenten de aanschafprijs in consensus bepalen (via de aangewezen organisator);  

 de duurtijd van het wijk-werken niet langer dan 12 maanden kan bedragen;  

 voor de wijkwerker een traject naar werk wordt voorzien;   

Overwegende dat de kwaliteit voor de gebruikers op eenzelfde niveau blijft (in vergelijking met PWA-stelsel) en 

gezien de kans reëel is dat de wijkwerkers die instromen kwetsbaarder zijn (in vergelijking met PWA-stelsel), 

dan is een optimale begeleiding van wijkwerkers aangewezen;  

Overwegende dat de beschikbare middelen vanuit de wijkwerkcheques integraal worden ingezet om de 

wijkwerkers maximaal te begeleiden tijdens hun traject naar werk;  

Gelet op het feit dat door de stuurgroep Wijkwerken op 11 oktober 2017 (met vertegenwoordiging van de 

lokale besturen) eensgezind een aanschafprijs van 7,45 euro per cheque werd voorgedragen;  

Op voorstel door het College van Burgemeester en Schepenen; 

 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel om in het kader van Wijk-

Werken de aanschafprijs voor de gebruikers vast te leggen op 7,45 euro per cheque. 

 

Besluit : De aanschafprijs voor de gebruikers wordt vastgelegd op 7,45 euro per cheque met 30/30 

JA-stemmen. 

 



 

DAGORDEPUNT 21.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 23 OKTOBER 2017 

 

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 23 oktober 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. 

Besluit : Het verslag van 23 oktober 2017 wordt met 28 JA-stemmen en 2 onthoudingen (K. 

Debuck en V. Breye). 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Virginie Breye. 

1. Mondelinge vraag ivm gebrek aan open ruimte om een geboortebos van zo’n 100 bomen aan te planten. 

 

Deze vraag komt er naar aanleiding van een artikel in de krant van West-Vlaanderen? 

Nergens in Lauwe,Rekkem of Menen zou er een open ruimte zijn waar een geboortebos van zo’n 100 bomen 

kan worden aangeplant. 

Kan het nog schrijnender?Het gebrek aan publieke ruimte leidt er ook toe dat bomen die in Menen worden 

gerooid, gecompenseerd worden in Limburg waar er wel plaats genoeg is. Er komt dus geen geboortebos meer 

aldus deze krant. 

Graag wat meer uitleg hierover aub? 

 

 

 

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Herman Ponnet. 

2 .Mondelinge vraag ivm wijzigingen NMBS alsook bij de Lijn. 

 

Er zijn blijkbaar wijzigingen  op komst bij NMBS alsook bij de Lijn .Kan ons stadbestuur er bij De Lijn op na 

drukken dat een vermindering van bussen in onze stad  en deelgemeenten niet meer kan , voor deze laatste zou 

het zelfs mogen vermeerderen . 

 

 

Mondelinge vragen van gemeenteraadslid Philippe Mingels. 

3. Mondelinge vraag ivm oorlogsmonument Lauweplaats. 

 

Recht op eerbied? 

Verschillende leden van deze vergadering zijn jaarlijks present op de herdenkingsplechtigheden die traditioneel 

ter gelegenheid van 11 november georganiseerd worden. Deze plechtigheden zijn bedoeld om de herinnering 

aan tientallen soldaten en burgers – mensen van eigen bodem – slachtoffers van de twee grote conflicten van de 

20ste eeuw levend te houden. Hun namen vinden we terug op het Vander Merschplein, Lauweplaats en 

Rekkemplaats.  De boodschap die al decennialang ter gelegenheid van die jaarlijkse ceremonies wordt 

uitgesproken is een herhaald pleidooi vóór democratie en “nooit meer oorlog”.  

Hoewel die oorlogsmonumenten geen deel uitmaken van de lijst van beschermde stadsmonumenten die men 

kan raadplegen op de stedelijke website, wil ik er bij deze gelegenheid op wijzen dat het hoe dan ook gaat om 

monumenten die een belangrijke lokale historische en maatschappelijke waarde inhouden. De 

oorlogsmonumenten werden opgericht op initiatief van overlevenden van de Groote Oorlog... Ze werden op 

initiatief van veteranen op heel specifieke plaatsen gebouwd opdat het offer van hun offer van hun dorps- en 

stadsgenoten en hun families voor altijd zichtbaar zou blijven.  



Wie de tijd neemt om eens stil te staan bij die oorlogsmonumenten, kan niet anders dan toegeven dat men er in 

het verleden en tot op vandaag eigenlijk niet respectvol mee is omgegaan.  In de tweede helft van de 20ste eeuw 

hebben de oorlogsmonumenten allemaal plaats gemaakt voor de auto. De meest ingrijpende operatie in dat 

verband was wellicht de verbanning van het Menens oorlogsmonument van de Grote Markt naar het Vander 

Merschplein. In dat verband wil ik graag Willem Elias, cultuurfilosoof en voormalig voorzitter van de Koninklijke 

Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten even parafraseren. De zorg voor kunstwerken 

of monumenten is dikwijls afwezig bij personen of instellingen die verondersteld worden om voor die zorg in te 

staan. Gebrek aan zorg is een vorm van vandalisme met vaak grotere dimensies dan het vandalisme dat 

doorgaans op veel belangstelling van bijvoorbeeld de pers kan rekenen. Met andere woorden… waarom zou 

iemand nog wakker liggen van enkele vandalen, die het, per toeval, gemunt hebben op een gevel, een kunstwerk, 

een begraafplaats of een monument wanneer we zien dat ons eigenste stadsbestuur zelf moedwillig de integriteit 

van haar en ons erfgoed schendt? 

De laatste schending van de integriteit van het monument van Lauwe dateert van deze legislatuur wanneer de 

huidige coalitie besliste om het pleintje vlak voor het oorlogsmonument te degraderen tot een parking. Op die 

manier werd het oorlogsmonument gereduceerd tot een parkinggarnituur. De gevolgen zijn, zoals kon worden 

verwacht, niet uitgebleven. Het monument dat al geruime tijd in slechte toestand verkeerde, kwam als gevolg 

van die betreurenswaardige beslissing, nog extra onder druk te staan. Tijdens de gemeenteraad van april 2017 

hebben collega-gemeenteraadslid Deman en ikzelf de situatie in Lauwe ter zitting aangeklaagd. We hebben toen 

de oproep gelanceerd om het monument opnieuw in ere te herstellen door de beslissing die het parkeren 

toelaat op het voorplein te herroepen. Tegelijk hebben we uitdrukkelijk gesteld dat het monument gerenoveerd 

moest worden en in afwachting gediend zou zijn met enkele beschermende maatregelen.  Ik heb – en ik refereer 

naar de notulen van die bewuste gemeenteraad – bij die gelegenheid heel uitdrukkelijk gevraagd om bij het 

uitvoering van die tijdelijke, beschermende maatregelen voldoende aandacht te hebben voor het esthetische.  Ik 

waarschuwde ervoor om vooral niet snelsnel twee palen en wat kettingen voor het monument neer te poten.  

Op 11 november heeft iedereen, die op de plechtigheid op Lauweplaats aanwezig was, kunnen vaststellen dat 

die beschermende maatregelen rondom het monument – ondanks mijn eerdere waarschuwing - eigenlijk 

bijzonder ondoordacht zijn geplaatst.  De burgemeester en de verschillende prominenten die bloemen 

neerlegden aan het monument… en zelfs de kinderen, die witte vredessteentjes aan de voet van het monument 

wilden leggen hadden alle moeite om dat veilig te doen. De tijdelijke beschermende maatregel blijkt niet alleen 

bijzonder onpraktisch maar tegelijk ook esthetisch absoluut niet te verantwoorden. En vooraleer we hier 

vervallen in een discussie van smaken en kleuren, geef ik u mee dat die analyse niet enkel die van mij is, maar 

ook die van verschillende aanwezigen op 11 november 2017, waaronder verschillende leden van het college van 

burgemeester en schepenen zelf. 

Mijn vraag in dit verband is bijgevolg tweeledig. 

 Kan iemand mij uitleggen hoe het komt dat de beschermende maatregelen alles geworden zijn wat ze 

niet hadden moeten worden?  

 Hoe ver staat het met het renovatiedossier? Met andere woorden… wanneer zal het stadsbestuur 

eindelijk recht doen aan dit monument zodat het monument ook eindelijk opnieuw recht kan doen aan 

het offer dat tientallen jongens en families van bij ons in de vorige eeuw hebben gebracht? 

 

 

4. Mondelinge vraag ivm dienstverlening op de milieudienst 

 

Dienstverlening op apegapen… 

 

Hoe lang is het geleden dat ik ben tussengekomen om te wijzen op het feit dat de dienstverlening op de 

milieudienst, als gevolg van een bedenkelijk personeelsbeleid, eigenlijk niet langer gegarandeerd is? Ik heb u 

tijdens mijn laatste tussenkomst in dit verband – en dat was voor alle duidelijkheid tijdens de vorige 



gemeenteraad - beloofd om de vinger op de pols te houden en zeker volgend voorjaar het debat over een 

correcte personeelsbezetting van de milieudienst van Menen opnieuw te openen. Maar de situatie dwingt me 

om dat eerder te doen. 

Daarom herhaal ik de vraag van verleden maand: Is deze coalitie bereid om het personeelsbestand van de 

milieudienst eindelijk af te stemmen op de feitelijke uitbreiding van de bevoegdheden waarmee de dienst 

vandaag en heel binnenkort wordt geconfronteerd en zo recht te doen aan de Meense burgers en het 

personeel? 

 

 

5. Mondelinge vraag ivm autodelen in Menen. 

 

Autodelen in Menen? 

 

Mijn derde vraag sluit eigenlijk aan bij de vorige. Ik weet dat er in Menen verschillende mensen rondlopen, die 

interesse hebben in autodelen. Ik weet ook dat de milieudienst vragen in die zin heeft ontvangen.   

Tegelijk weet ik ook dat er in de omliggende gemeenten en steden werk wordt gemaakt van 

autodelenprojecten. In Wevelgem loopt er bijvoorbeeld een project project waarbij twee dienstwagens tijdens 

het weekend en de avond ter beschikking worden gesteld. Tot zelfs in het landelijke Mesen wordt onder impuls 

van het stadsbestuur heel concreet gewerkt rond autodelen. De inwoners van een stad die amper amper 1000 

inwoners telt, kunnen er beschikken over 2 elektrische deelauto’s.  

Onder het motto “delen is het nieuwe hebben” biedt zo’n project iedereen de kans om veel bewuster om te 

gaan met die eigen mobiliteit en het aantal auto’s in de binnenstad te beperken.   

Mijn vraag aan deze coalitie is eenvoudig. Is dit bestuur bereid om de nodige inspanningen te leveren dat ook de 

eigen bevolking kan kennis maken met de voordelen van het autodelen?  

 

De Voorzitter verklaart de zitting van de Raad gesloten om  21.23 uur. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD : 

de stadssecretaris                                                                        de voorzitter van de gemeenteraad 

 

 

E. ALGOET            S. CALLEWAERT 

 

 


