
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 16 januari 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 

Breye, Schepenen 

Eric Algoet, Waarnemend Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Angelique Declercq, Voorzitter van het Bijzonder Comité toegevoegd schepen van Sociaal Beleid 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/057 | MIROM - Proces-verbaal van de buitengewone alg. vergadering van 

20 december 2018.  

Samenvatting 

MIROM - Proces-verbaal van de buitengewone alg. vergadering van 20 december 2018. 

Besluit: Ter kennis genomen 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/074 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van 

het openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van 

het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 

openbare weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 

van 7 mei 1999) waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije 

doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2019/049 | Snelheidsmeting J. & M. Sabbestraat te Menen  

Samenvatting 

Er werd een preventieve sneheidsmeting uitgevoerd in de J.& M. Sabbestraat te Menen. 

Dit in de rijrichting van de Bruggestraat, ter hoogte van huisnr. 70 

Deze vond plaats van 27 november 2018 tot en met 30 november 2018. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

4. CBS/2019/084 | Ingezonden evenementenformulieren 10 december 2018 - 6 januari 

2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/095 | Uitnodigingen CBS  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

6. CBS/2019/018 | MIROM - vernieuwen gemeentelijke mandaten  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 moeten de mandaten in MIROM hernieuwd 

worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. CBS/2019/021 | !MPULS - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 

2019-2024  

Samenvatting 

!MPULS - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

8. CBS/2019/025 | GASELWEST - buitengewone algemene vergadering 25.03.2019 - 

vernieuwen van de mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

GASELWEST - buitengewone algemene vergadering - vernieuwen van de mandaten voor de 

legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

9. CBS/2019/033 | Verslag van de vorige zitting dd. 09 januari 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 09 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



10. CBS/2019/043 | PSILON - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 

2019-2024  

Samenvatting 

PSILON - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/046 | WVI - Buitengewone algemene vergadering op donderdag 28.02.2019 

om 18.30 uur  

Samenvatting 

WVI - Buitengewone algemene vergadering op donderdag 28.02.2019 om 18.30 uur 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/048 | Aktename data gemeenteraad 2019  

Samenvatting 

Er dient akte genomen te worden van de data van de gemeenteraad van 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/059 | LEIEDAL - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 

2019-2024  

Samenvatting 

LEIEDAL - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/063 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 30 januari 2019  

Samenvatting 

De ontwerp-dagorde van de gemeenteraad dd. 30 januari 2019 dient vastgesteld te worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/065 | ZEFIER - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 

2019-2024  

Samenvatting 

ZEFIER - vernieuwen van de mandaten voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/080 | VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - vernieuwen van de 

mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - vernieuwen van de mandaten voor de legislatuur 

2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 



17. CBS/2019/086 | De Watergroep - vernieuwen van de mandaten voor de legislatuur 

2019-2024  

Samenvatting 

De Watergroep - vernieuwen van de mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/088 | W13. Budgetwijziging 2018. Budget 2019. Goedkeuring  

Samenvatting 

Wordt verwezen naar de gemeenteraad ter goedkeuring van de budgetwijziging 2018 en het 

budget 2019 van W 13. 

Besluit: Goedgekeurd 

VEILIGHEID 

IDPB 

19. CBS/2019/052 | Goedkeuring maandverslagen GIDPB  

Samenvatting 

Goedkeuring maandverslagen september tem. december 2018 Gemeenschappelijke Interne 

Dienst voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk. 

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD 

ECONOMAAT 

20. CBS/2019/055 | Verlenging opdracht 'poetsen jeugdlokalen 2017-2018'  

Samenvatting 

Goedkeuring om dossier 'poetsen van de jeugdlokalen 2017-2018' met 1 jaar te verlengen.  

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGDDIENST 

21. CBS/2019/051 | Kindvriendelijke steden en gemeenten  

Samenvatting 

Vraag om het project van Kindvriendeijke steden en gemeenten stop te zetten gezien de grote 

werkdruk, te kort aan kennis en het onstabiele team 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/064 | TOELAGE CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN: GOEDKEURING 

UITBETALING  

Samenvatting 

In kader van het flankerend onderwijsbeleid werkt de stad samen met CAW Zuid-West-

Vlaanderen voor het uitvoeren van de door de stad gestelde doelstellingen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/077 | Locatie JOC Menen  

Samenvatting 



Een groep geëngageerde jongeren wenst een Jongeren Ontmoetings Centrum (JOC) op te 

richten. De jongeren wensen te vertrekken vanuit een proefperiode van 6 maanden waarbij ze 1 à 

2 keer per maand een activiteit wensen te doen. Ze zijn zoekende naar een locatie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/079 | AANVRAAG TOT ORGANISATIE LEEFWEEK IN LOKALEN 

HOEVE DELAERE 12 TOT EN MET 19 MEI 2019.  

Samenvatting 

Aanvraag tot de organisatie van een leefweek in de lokalen van Hoeve Delaere ten behoeve van 

Chiro Rekkem 12 tot en met 19 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/082 | Goedkeuring organisatie bedankingsreceptie vrijwilligers jeugddienst  

Samenvatting 

Jaarlijks bedankt Jeugddienst Menen de vrijwilligers en animatoren van jeugd- en 

vakantiewerkingen met een amusante receptie. Dit jaar zou dit voor de vierde keer plaatsvinden 

in Park ter Walle op vrijdag 29 maart 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

26. CBS/2019/024 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/027 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/028 | Gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/032 | Gemeentelijke premie voor gevelrenovatie aan een handelshuis  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor gevelrenovatie aan een handelshuis.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/040 | Uitbetaling restbedrag gemeentelijke verbeteringspremie private 

huurwoningen  



Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/041 | Uitbetaling restbedrag gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/045 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop. 

Besluit: Verdaagd 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

33. CBS/2019/069 | Inrichting preventiedienst. Vernieuwen CV-ketel bij uitbreiding 

installatie lokalen preventiedienst. Opdracht van werken. Voorlopige oplevering. 

Goedkeuring.  

Samenvatting 

Na afloop van werk wordt de opdracht voorlopig opgeleverd. Deze oplevering dient door het 

CBS te worden goedgekeurd om rechtsgeldig te zijn. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/072 | Aanpassing stooklokaal sportcentrum Ter linde. Opdracht van 

werken. Voorlopige oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Na afwerking dient de opdracht voorlopig te worden opgeleverd. Het Proces-Verbaal van deze 

oplevering dient door het CBS te worden goedgekeurd om rechtsgeldig te zijn.  

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

35. CBS/2018/039 | Structureel onderhoud voetpaden dienstjaar 2019. Gunning.  

Samenvatting 

Een nieuwe aannemer voor het structureel onderhoud voetpaden dient n.a.v. dienstjaar 2019 te 

worden aangesteld. Openbare procedure werd toegepast na besluit Gemeenteraad 22.10.2018. Er 

zijn 6 kandidaten. De opdracht wordt voorbehouden aan kandidaten die voldoen aan artikel 15 

Overheidsopdrachtenwet 2016. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

36. CBS/2019/026 | Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdsschema en 

werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Openbaar 

onderzoek van 19/12/2018 t.e.m. 18/06/2019.  



Samenvatting 

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse regering met de algemene visie op 

het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. De stad 

Menen wenst zijn burgers te informeren over het lopende openbaar onderzoek van het ontwerp 

waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdschema en werkprogramma voor de 

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

De coördinaten van het openbaar onderzoek worden ter kennis gegeven op de stedelijke website 

www.menen.be.  

  

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

37. CBS/2019/075 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het 

openbaar domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie 

vereist is (alle gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder 

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

38. CBS/2019/062 | Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele 

onderbroken lijnen. Aanpassing. Vaststelling  

Samenvatting 

aanvullend verkeersreglement inzake het aanbrengen van gele onderbroken lijn op 

gemeentewegen. 

Besluit: Goedgekeurd 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

39. CBS/2019/038 | Verzekeringenbeheer- Hernieuwing en marktbevraging.  

Samenvatting 

Opstart van traject hernieuwing verzekeringenbeheer - samenwerking tussen Stad ( incl. AGB 

Woonbedrijf en CC De Steiger ) en OCMW. 

Voorstel van verzekeringstakken voor de marktbevraging. 

Beleidsopties. 

Besluit: Goedgekeurd 

40. CBS/2019/060 | Rechtszaken en betwistingen - Patrimonium.  

Finalisatie wederinkoop grond Kortrijkstraat 38.  

Samenvatting 

Met het oog op de finalisatie van de akte tot wederinkoop (waarover nog een juridische 

procedure loopt bij het Hof van Beroep te Gent in functie van het bepalen de uitweg) verzoekt de 

wederinkoper tot bijkomend overleg met de stad via zijn bemiddelaar.  

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 



FINANCIËN 

FINANCIËN 

41. CBS/2019/003 | OCMW Budget 2019  

Samenvatting 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 18 december 2018 het budget 2019 van 

het OCMW vastgesteld. 

De stadstoelage van €6.086.355 zoals vastgesteld in het meerjarenplan van de stad Menen stemt 

overeen met de voorziene bijdrage in het budget 2019 van het OCMW. 

Ter kennisname verwijzen naar de gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/031 | INDIRECTE BELASTING OP HET VERVOER VAN PERSONEN 

MET EEN POLITIEVOERTUIG  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig. Aanslagjaar 2018 – november 

Besluit: Goedgekeurd 

JURIDISCHE DIENST 

43. CBS/2019/042 | Vereffening vzw sociaal verhuurkantoor Menen-Wervik  

Samenvatting 

Om een oplossing uit te werken in het kader van de minnelijke ontbinding van het Sociaal 

Verhuurkantoor Menen-Wervik VZW ‘ t Fundament, werd door de vereffenaars een voorstel 

uitwerkt, waardoor alle schuldeisers een gedeeltelijke terugbetaling zouden kunnen ontvangen van 

ongeveer 37 % .  Deze oplossing is slechts mogelijk indien de schuld t.a.v. de stad Menen en t.a.v. 

Veerkracht IV  wordt kwijtgescholden, en mits een bijkomende toelage door de stad Menen en 

Wervik.  

Aan de gemeenteraad dient goedkeuring te worden gevraagd van deze tussenkomsten door de 

stad.   

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

44. CBS/2019/067 | Winterdrink Kranenbroeklaan op 19 januari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Winterdrink voor de bewoners van 

de Kranenbroeklaan op zaterdag 19 januari 2019 in Hoeve Delaere te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/068 | Nieuwjaarsreceptie Steenland op 19 januari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Nieuwjaarsreceptie in de wijk 

Steenland te Rekkem op zaterdag 19 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

46. CBS/2019/087 | Aanvraag Platform Grensland Menen-Wervik voor ondersteuning via 

convenant  

Samenvatting 

Aanvraag Platform Grensland Menen-Wervik voor ondersteuning convent/jaarlijkse financiële 

ondersteuning (verdeling Menen/Wervik) 

Besluit: Verdaagd 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

47. CBS/2019/014 | Goedkeuren manier van aanduiding financieel directeur met 

doorverwijzing naar gemeenteraad.  

Samenvatting 

Goedkeuren manier van aanduiding financieel directeur met doorverwijzing naar gemeenteraad 

van 30 januari 2019.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/029 | Goedkeuren manier van aanduiding algemeen directeur met 

doorverwijzing naar gemeenteraad.  

Samenvatting 

Goedkeuren manier van aanduiding algemeen directeur met doorverwijzing naar gemeenteraad 

van 30 januari 2019.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/061 | Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling.  

Functie: Technieker – vrachtwagenbestuurder (m/v) (D1–D3) openbaar patrimonium 

Afdeling Omgeving en infrastructuur contract bepaalde duur (6 maand) - voltijds + 

samenstelling wervingsreserve 3 jaar.  

Samenvatting 

Kennisgeving van het proces verbaal voor de functie van: Technieker – vrachtwagenbestuurder 

(m/v) (D1– D3) openbaar patrimonium Afdeling Omgeving en infrastructuur en aanstelling van een 

contract van bepaalde duur (6 maand) - voltijds + samenstelling wervingsreserve 3 jaar.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/070 | Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling.  

Functie: Adjunct-Technisch Coördinator Werkvoorbereider (m/v)  (D4-D5) ten 

behoeve van de afdeling Omgeving en Infrastructuur.  

Samenvatting 

Kennisgeving van het proces verbaal voor de functie van: Adjunct Technisch Coördinator 

Werkvoorbereider (m/v) (D4-D5) van de afdeling Omgeving en Infrastructuur - aantelling van een 

contract van bepaalde duur (2 jaar) - voltijds + samenstelling wervingsreserve 3 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



51. CBS/2019/094 | Goedkeuring aanstelling kabinetspersoneel.  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling kabinetsmedewerker ten behoeve van de NVA-fractie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/097 | Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling.  

Functie: Jeugdanimator (C1-C3) (m/v) ten behoeve van  de Jeugddienst / Afdeling 

Vrijetijdszaken, voltijds – contractueel + samenstelling wervingsreserve 3 jaar.  

Samenvatting 

Kennisgeving van het proces verbaal voor de functie van: Jeugdanimator (C1-C3) (m/v) ten 

behoeve van de Jeugddienst / Afdeling Vrijetijdszaken, voltijds – contractueel + samenstelling 

wervingsreserve 3 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


