
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

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

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

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

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Waarnemend Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/260 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 30 januari 2019  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden  Philippe Mingels, Sylvianne Scherpereel en 

Lisa Maxy. 

Deze mondelinge vragen dienen verwezen te worden naar de gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/261 | 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 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

3. CBS/2019/250 | kleiduifschieting op 30 en 31 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kleiduifschieting in de Slingerstraat te 

Menen op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart 2019. Voor de tijdelijke inrichting van een 

schietstand wordt het advies van de burgemeester gevraagd door de provincie.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



CULTUUR 

SECRETARIE 

4. CBS/2019/249 | Vraag tot ondersteuning voor de Wereldtuin.  

Samenvatting 

De werking Wereldtuin vraagt dit jaar terug een ondersteuning van € 750 (zie brief in 

bijlage).  Deze steun is onontbeerlijk voor de werking van de tuin.  

Dit initiatief geeft mensen de mogelijkheid een tuin te bewerken midden de stad.  Hun weinige 

inkomsten laten hen niet toe de kosten te dragen. 

De ondersteuning kan gebeuren via begrotingsartikel Cultuur.  Dit bedrag is nog vrij, krediet 

2018. 

Positief advies.  

Besluit: Goedgekeurd 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

5. CBS/2019/292 | Goedkeuring aanstelling kabinetspersoneel via detachering.  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling kabinetsmedewerker via detachering met terugbetaling wedde ten 

behoeve van de SPA-fractie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/294 | Kennisgeving proces-verbaal voltijds jeugdbeleidsmedewerker 

(contract onbepaalde duur)(B4-B5) (m/v) ten behoeve van  de Jeugddienst / Afdeling 

Vrijetijdszaken.  

Samenvatting 

Kennisgeving proces-verbaal voltijds jeugdbeleidsmedewerker (contract onbepaalde duur)(B4-B5) 

(m/v) ten behoeve van  de Jeugddienst / Afdeling Vrijetijdszaken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7. CBS/2019/226 | 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: Goedgekeurd 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/218 | Snelheidsmeting Larstraat te Lauwe  



Samenvatting 

Er werd een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd in de Larstraat te Lauwe. 

Dit in de rijrichting van de Droncakertstraat, voor het rondpunt ter hoogte van nr. 262 

Deze vond plaats van 14 januari 2019 tot en met 17 januari 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

9. CBS/2019/189 | Ingezonden evenementenformulieren van 14 januari 2019 tot 20 

januari 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/190 | Uitnodigingen CBS  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen 

Besluit: Goedgekeurd 

CULTUUR 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

11. CBS/2019/181 | Subsidie in het kader van de lokale netwerken voor de bevordering 

van de participatie van personen in armoede- Afrekening werkjaar 2017.  

Samenvatting 

Kennis name van de subsidie in het kader van de lokale netwerken voor de bevordering van de 

vrijetijdsparticipatie van personen in armoede-Afrekening werkjaar 2017 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

12. CBS/2019/035 | Verslag van de vorige zitting dd. 23 januari 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 23 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

COMMUNICATIE 

CC DE STEIGER 

13. CBS/2019/232 | Tijdelijke invulling leegstaande panden rond de Leiebrug  

Samenvatting 

Stand van zaken rond de tijdelijke invulling van acht leegstaande panden rond de Leiebrug. 

Voorstel perstekst, vraag tot specifieke benadering pop-up initiatieven.  

Besluit: Goedgekeurd 



COMMUNICATIE 

14. CBS/2019/202 | Perszaken  

Samenvatting 

In dit wekelijks terugkerend agendapunt worden de perszaken opgesomd waarover het beleid 

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

15. CBS/2019/184 | Aanvraag tot het inrichten van een info-avond voor nieuwe 

animatoren.  

Samenvatting 

Aanvraag tot het inrichten van een info-avond voor nieuwe animatoren op zaterdag 16 maart in 

Park Ter Walle.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/186 | Vakantiewerkingen verlofperiode  

Samenvatting 

Verlofperiode vakantiewerkingen (speelpleinwerking Menen en Lauwe, vpg en Mobspel) tijdens de 

zomervakantie 2019:  

De stedelijke vakantiewerkingen zijn gesloten van 22 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019 en op 

30 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

17. CBS/2019/225 | Actie Halt2diabetes i.s.m. LOGO - lokale dienstencentra en Stad 

Menen  

Samenvatting 

Het gezondheidskompas is een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen 

wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een 

gezondere levensstijl. Het kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar 

levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Op basis van de resultaten geeft 

het kompas een persoonlijk leefstijladvies en verwijst het door naar de huisarts voor die 

risicofactoren die verdere opvolging verdienen. Personen ouder dan 45 krijgen een gedetailleerde 

score voor hun risico op diabetes. Het kompas is op vraag van Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin ontwikkeld door Zorg en Gezondheid, in samenwerking met de 

Diabetes Liga en Domus Medica. 

Besluit: Goedgekeurd 

NETHEID VAN DE STAD 

TECHNISCHE DIENST 

18. CBS/2019/210 | Revisie Veegmachine ARD 849  

Samenvatting 

Vraag tot goedkeuring revisie veegmachine ARD 849.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



OPENBARE WERKEN 

ECONOMAAT 

19. CBS/2019/208 | Aankoop hakselaar op aanhangwagen voor groendienst Stad Menen - 

afdeling Lauwe 

20. Goedkeuring PV voorlopige oplevering  

Samenvatting 

Aankoop hakselaar op aanhangwagen voor groendienst Stad Menen - afdeling Lauwe 

Goedkeuring PV voorlopige oplevering 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/227 | 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 

22. CBS/2019/182 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/207 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Dhr. Benoni Everaet, Poedermagazijnstraat 97 te Menen, wenst een voorbehouden parkeerplaats 

voor personen met een handicap voor zijn woning. 

Ondertussen ontving de dienst ook een aantal wijzigingen omtrent bestaande parkeerplaatsen. 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

24. CBS/2019/209 | Onkosten telefonie legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

Onkosten telefonie legislatuur 2019-2025 

Besluit: Goedgekeurd 

SPORT 

SPORTDIENST 

25. CBS/2019/220 | Uitbetaling subsidies voor onderhoud voetbalvelden periode mei - 

december 2018  

Samenvatting 



Onderstaande gemaakte kosten voor het jaarlijks onderhoud van het eerste voetbalveld op Ter 

Linde (betreft uitgevoerde werken tussen mei 2018 en december 2018) mogen worden uitbetaald 

aan de club. 

Voor het eerste veld op Ter Linde bedraagt de factuur 5063 €. Dit is een deelfactuur. Er volgt 

nog een 2de factuur op het einde van het seizoen als alle werken uitgevoerd zijn. 

Dit betreft alle onderhoudswerken inclusief maaien en verzamelen gras. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

26. CBS/2019/194 | Openingsrit WTC X-treem op 16 en 17 februari 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de openingsrit van WTC X-Treem op 

zaterdag 16 en zondag 17 februari 2019. 

Tevens wordt er toestemming gevraagd het parcours te bewegwijzeren met tijdelijk wegwijzers.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/195 | Bal Masqué op 16 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Bal Masqué, van Kotweekend vzw, op 

zaterdag 16 februari 2019 in zaal Barthel te Rekkem.  

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 05u00, normaal sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/196 | Pit-weekend van 22 februari 2019 tot 24 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Pit-weekend van Chiro Menen van 

vrijdag 22 februari 2019 tot en met zondag 24 februari 2019 in zaal park ter Walle te Menen. 

Voor de Flashpi-fuif op zaterdag 23 februari 2019 wordt er een afwijking van het sluitingsuur 

gevraagd tot 04u00. Normaal sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/197 | Spaghettiavond Jeugd Rode Kruis Menen op 23 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de spaghettiavond van Jeugd Rode Kruis 

Menen op 23 februari 2019 in hun lokalen gelegen in de Voskenstraat te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/198 | Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Buitenspeeldag van Jeugddienst Menen 

op woensdag 24 april 2019 in het Serge Bertenperk te Menen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 



31. CBS/2019/212 | Carnavalstoet GO! Ter Molen Lauwe op 1 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de carnavalstoet van basisschool ter 

Molen te Lauwe op 1 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/213 | Galabal HSC 't Wielke op 9 maart 2019 in Park Ter Walle te Menen.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Galabal van HSC 't Wielke op 

zaterdag 9 maart 2019 in Park Ter Walle te Menen.  

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 05u00, normaal sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

33. CBS/2019/058 | academie muziek & woord (SAMW): vaste benoeming met ingang 

01/01/19  

Samenvatting 

academie muziek & woord (SAMW): vaste benoeming met ingang 01/01/19 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/071 | academie voor beeld & audiovisuele kunst (SABK): vaste benoeming 

met ingang 01/01/19  

Samenvatting 

academie voor beeld & audiovisuele kunsten (SABK): vaste benoeming met ingang 01/01/19 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/201 | GBS Barthel en GBS de Wonderwijzer: vaste benoemingen met 

ingang van 01/01/19  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem) en GBS de Wonderwijzer (Lauwe): vaste benoemingen met ingang van 

01/01/19 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/221 | GBS Barthel (Rekkem): 

- aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht door een leermeester rooms-katholieke 

godsdienst 

- tijdelijke aanstelling in vervanging  

Samenvatting 

Goedkeuren aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht door leermeester rooms-katholieke 

godsdienst bij de gemeentelijke basisschool Barthel -Rekkem en goedkeuring tijdelijke aanstelling 

in vervanging. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

37. CBS/2019/159 | Kerkbesturen: stand van zaken  

Samenvatting 

Kerkbesturen: financieel overzicht 

Opmaak kerkenplan: stand van zaken 

Zesde oproep haalbaarheidsonderzoek 

Besluit: Goedgekeurd 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

38. CBS/2019/164 | Promotieactie "Week van de Markt 8-14 april 2019" ism OC West en 

OOWVM (Orde Onafhankelijke Wet-Vlaamse Marktkramers"  

Samenvatting 

Provinciale actie over gans de provincie West-Vlaanderen om aantrekkingskracht van de markt en 

de belevingswaarde op de markt te verhogen. 1e week paasvakantie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/183 | OC- West. EFRO-Project KI:SS West - vraag tot ondertekenen 

engagementsverklaring  

Samenvatting 

OC West - Kortrijk. Vraag tot ondertekenen engagementsverklaring Stad Menen ivm EFRO- 

project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie :Samen Sterk in West-Vlaanderen) ter 

bevordering van sterke en ondernemingsvriendelijke handelskernen in West-Vlaanderen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/224 | Vlaio. Oproep premie infosessie (s) 'Het internet : ook uw zaak'. 

Voorstel ivm organisatie 2 sessies  

Samenvatting 

Oproep Vlaio ivm premie Infosessie 'Het internet. Ook uw zaak' 

Besluit: Goedgekeurd 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

41. CBS/2019/235 | Kampeerautoterrein - goedkeuring  

Samenvatting 

Dienst Toerisme kreeg in 2017 een provinciale infrastructuursubsidie toegekend voor de aanleg 

van een kampeerautoterrein naast de sporthal in de Sluizenkaai. 

Het schepencollege heeft in de zitting van 23 april 2018 gevraagd naar een wijziging van locatie, 

namelijk naast het zwembad/Badhuis. Dit dossier werd geagendeerd voor de zitting van 10 

september 2018, maar werd van de agenda verwijderd. 

Op vraag van de nieuwe schepen van toerisme wordt het punt opnieuw geagendeerd. 

Besluit: Goedgekeurd 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

42. CBS/2018/028 | Eervol ontslag wegens pensioen - voltijdse administratief 

medewerker - stadskas  

Samenvatting 

Voltijds statutair administratief medewerkster binnen de stadskas van de dienst financiën, vraagt 

eervol ontslag wegens pensioen met ingang van 1 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/136 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de 

functie van administratief technisch medewerker gebouwen (C1-C3) (m/v) ten 

behoeve van de afdeling Omgeving en Infrastructuur voltijds – contractueel + 

samenstelling wervingsreserve 3 jaar  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van administratief 

technisch medewerker gebouwen (C1-C3) (m/v) ten behoeve van de afdeling Omgeving en 

Infrastructuur voltijds – contractueel + samenstelling wervingsreserve 3 jaar  

  

Besluit: Verdaagd 

 

44. CBS/2019/187 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de 

functie van Technisch Medewerker (C1-C3) (m/v) project Intergemeentelijke 

Samenwerking “Kwalitatief wonen in de grensstreek” tbv de afdeling Burger en 

Samenleving, dienst Huisvesting voltijds – contractueel + samenstelling 

wervingsreserve 3 jaar  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van Technisch 

Medewerker (C1-C3) (m/v) project Intergemeentelijke Samenwerking “Kwalitatief wonen in de 

grensstreek” tbv de afdeling Burger en Samenleving, dienst Huisvesting – contractueel + 

samenstelling wervingsreserve 3 jaar  

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/188 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de 

functie van ICT-deskundige B1 – B3 (m/v) ten behoeve van de afdeling interne 

dienstverlening en organisatie - dienst ICT - voltijds - contractueel + samenstelling 

wervingsreserve voor 3 jaar  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van  ICT-deskundige (B1–

B3) (m/v) tbv de dienst ICT afdeling Interne dienstverlening en organisatie voltijds - contractueel + 

samenstelling wervingsreserve 3 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CBS/2019/216 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de 

voltijdse functie van Jeugdanimator C1 – C3 (m/v) ten behoeve van de afdeling 

Vrijetijdszaken - Jeugddienst – contractueel bepaalde duur voor 6 maanden eventueel 

verlengbaar.  

Samenvatting 



Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voltijdse Jeugdanimator (C1–C3) (m/v) 

ten behoeve van de afdeling Vrijetijdszaken Jeugddienst – contractueel bepaalde duur voor 6 

maanden verlengbaar + wervingsreserve van 1 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/229 | Goedkeuring aanstelling kabinetspersoneel.  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling kabinetsmedewerker.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/236 | Goedkeuren aanvragen uittredingsvergoeding voormalige schepenen  

Samenvatting 

Goedkeuren aanvragen uittredingsvergoedingen voormalige schepenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

WELZIJN 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

48. CBS/2019/019 | Uitbetaling sociaal pedagogische toelage  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling sociaal pedagogische toelage 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


