
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 6 februari 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 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

1. CBS/2019/310 | Oproep voor het indienen een project voor de organisatie van een 

eerstelijnspsychologische functie (ELPF) voor ouderen.  

Samenvatting 

Vanuit de Federale en Vlaamse overheid zijn ze diverse projecten opgestart en/of is er een 

projectoproep om een ELPF uit te bouwen. 

-  Vlaams : ELPF kinderen en jongeren (0-25 jaar) (KONEKTI en reeds opgestart) 

-  Federaal: Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg (18-65 jaar) (project aan het opstarten) 

- Vlaams: ELPF ouderen (65+) (dossieraanvraag tegen 11 februari 2019) 

Voor de laatste projectoproep kan er een dossier per ELZ (Eerstelijnszone) ingediend worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

2. CBS/2019/263 | GASELWEST - Regionaal Bestuurscomité West: notulen van de 

zitting van 17 december 2018  

Samenvatting 

GASELWEST - Regionaal Bestuurscomité West: notulen van de zitting van 17 december 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

3. CBS/2019/312 | MIROM - Agenda Raad van Bestuur dd. 07.02.2019  

Samenvatting 

MIROM - Agenda Raad van Bestuur dd. 07.02.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 



OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

4. CBS/2019/302 | 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 

SPORT 

SPORTDIENST 

5. CBS/2019/276 | ondertekening intentieverklaring #sportersbelevenmeer-award  

Samenvatting 

Aan de hand van verschillende criteria daagt Sport Vlaanderen de steden en gemeente uit om 

beleving toe te voegen aan hun lokale werking.  

De stad Menen wil de intentieverklaring #sportersbelevenmeer-award ondertekenen. 

Zij die dit tot een goed einde brengen mogen zich één jaar lang een #sportersbelevenmeer-stad 

noemen. De uitdagingen zijn zo opgesteld dat de inwoners aangezet worden tot meer bewegen of 

sporten want #sportersbelevenmeer. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

6. CBS/2019/280 | Ingezonden evenementenformulieren van 20 januari 2019 tot 28 

januari 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. CBS/2019/283 | Uitnodigingen CBS  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen 

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

8. CBS/2019/277 | kennisgeving communicatie academies - directies basis onderwijs en 

secundair i.v.m. de projectmogelijkheden om binnen kunstkuur, samen te werken.  

Samenvatting 

kennisgeving communicatie academies - directies basisonderwijs en secundair i.v.m. de 

projectmogelijkheden om binnen kunstkuur, samen te werken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

9. CBS/2019/248 | Kennisname overzicht dagelijks personeelsbeheer van 01 oktober 

2018 tot 31 december 2018  

Samenvatting 

Kennisgeving overzicht beslissingen dagelijks personeelsbeheer van 01 oktober 2018 tot 31 

december 2018 genomen door de wnd. algemeen directeur. 

Besluit: Goedgekeurd 

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 

PERSONEEL 

10. CBS/2019/246 | kennisgeving verslag algemene vergadering 07/01/19 van het lokaal 

overlegplatform basisonderwijs Menen  

Samenvatting 

kennisgeving verslag algemene vergadering 07/01/19 van het lokaal overlegplatform basisonderwijs 

Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

11. CBS/2019/012 | Kennisgeving projectoproep "informele netwerken"  

Samenvatting 

Kennisgeving projectoproep "informele netwerken" 

Besluit: Goedgekeurd 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

12. CBS/2019/036 | Verslag van de vorige zitting dd. 30 januari 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 30 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/251 | OVSG - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

OVSG - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/256 | LEIEDAL - buitengewone algemene vergadering dd. 28.03.2019  

Samenvatting 

LEIEDAL - buitengewone algemene vergadering dd. 28.03.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 



15. CBS/2019/258 | PSILON - Buitengewone algemene vergadering dd. 26.03.2019  

Samenvatting 

PSILON - Buitengewone algemene vergadering dd. 26.03.2019 om 18.00 uur in de Conferentiezaal 

van het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/268 | MIROM - buitengewone algemene vergadering dd. 28.02.2019 om 

18.00 uur  

Samenvatting 

MIROM - buitengewone algemene vergadering dd. 28.02.2019 om 18.00 uur  

Besluit: Goedgekeurd 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

17. CBS/2019/238 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

18. CBS/2019/118 | Afsprakennota RenovatieCoaching kwetsbare doelgroepen  

Samenvatting 

Aanvraag tot goedkeuring afsprakennota "RenovatieCoaching voor kwetsbare doelgroepen"  

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/252 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

20. CBS/2019/278 | Renovatie dak douanegebouw kantoren en magazijn. Vaststelling van 

de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. (te verwijzen naar de 

Gemeenteraad zitting 27 februari 2019).  

Samenvatting 

Het douanegebouw gelegen op de LAR, opgericht jaren 80 vorige eeuw, is eigendom van de stad, 

wordt deels gebruikt als douane-entrepot en beschikt deels over kantoorruimtes momenteel 

buiten functie. De stad voorziet de inrichting van deze laatste tot BusinessCenter in 

samenwerking met Leiedal, Bitlar en VLAIO met ondersteuning Europese fondsen. Het dak van dit 

gebouw is met het oog op de huisvesting als businesscenter dringend aan vernieuwing toe. 

Gunningswijze en -voorwaarden voor vernieuwingswerken worden hier voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 



21. CBS/2019/281 | Project EFRO 1051. Inrichting kantoren douanegebouw LAR tot 

busisnesscenter. Vaststellen wijze van gunnen en de 

gunningsvoorwaarden.(verwijzing naar Gemeenteraad zitting 27 februari 2019).  

Samenvatting 

Begin 2018 werd tussen de stad Menen als promotor en de copromotoren Leiedal en Bitlar 

enerzijds en het Vlaams Agentschap Ondernemen anderzijds een projectovereenkosmt afgesloten 

tot realisatie van een Businesscenter en een Facilityblock op de site douanegebouw LAR en dit 

onder het projectnummer 1051. Deze realisatie gebeurt met ondersteuning van Europa, het 

Hermesfonds Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen. Voor de realisatie dient een 

investeringsdossier te worden aanbesteed na beslissing van de Gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/291 | Verbouwing sporthal Vauban. Stand van zaken. Standpunt 

voortzetting project.  

Samenvatting 

In 2018 stelde de stad een ontwerper aan met het oog op het verbouwen van de sportzaal 

Vauban. Dit onder meer rekening houdend met de vraag van het Menens Volleybalteam naar een 

verhoging van het dak als noodzaak voor het spelen op topniveau Europees. Tevens nadat 

hieromtrent een haalbaarheidsstudie door de stad werd gevoerd. Voorontwerpdossier is in de 

maak m.b.t. tot dit als zowel alle aspecten van verbouwing in het bestek vooropgesteld. Signalen in 

de media geven onduidelijkheid aan over de toekomstperspectieven van de betrokken gebruiker. 

Derwijze is het aangewezen dat het College van Burgemeester en Schepenen verneemt hoe 

gebruiker die perspectieven verder invult, wat van belang is voor de concrete invulling van het 

verbouwingsproject. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

23. CBS/2019/296 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1880, 1901, 1902, 1904, 1905,1906, 1872 en 1903.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 

nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.   

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

24. CBS/2019/305 | 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 

OPENBARE WERKEN 

25. CBS/2019/255 | Principiële beslissing opslag in beslag genomen fietsen en 

bromfietsen.  

Samenvatting 



Vanuit de PZ Grensleie komt de melding dat zij vrij dringend nood hebben aan bijkomende 

opslagplaats voor gevonden/gestolen fietsen en bromfietsen. De huidige stalplaats wordt gebruikt 

voor allerhande in beslag genomen materialen  

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

26. CBS/2019/274 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Dhr. De Cramer Patrick, Menenstraat 56 te te Lauwe, wenst een voorbehouden parkeerplaats 

voor personen met een handicap voor zijn woning. 

Besluit: Goedgekeurd 

ICT 

ICT 

27. CBS/2019/247 | Goedkeuren aankoop randapparatuur voor leden CBS - muizen, usb 

hub, 27" scherm, power adapter  

Samenvatting 

Goedkeuren aankoop randapparatuur voor leden CBS - muizen, usb hub, 27" scherm, power 

adapter 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

28. CBS/2019/270 | Aankoop en levering van koffie en toebehoren 01.04.2019 - 31.12.2020  

Samenvatting 

Aankoop en levering van koffie en toebehoren 01.04.2019 - 31.12.2020. 

Goedkeuring wijze van gunnen + lijst van te de raadplegen leveranciers. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/271 | Aankoop en levering van dranken  

Samenvatting 

Aankoop en levering van dranken. 

Goedkeuring wijze van gunnen + lijst van de te raadplegen leveranciers. 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

30. CBS/2019/264 | 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 – december. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/265 | Bezwaarschrift tegen de gemeentelijke activeringsheffing - 

kohierartikel 017000345 - aanslagjaar 2017  



Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen gemeentelijke activeringsheffing aangaande kohierartikel 017000345 voor 

aanslagjaar 2017 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/269 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 6/2/219  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 6/2/219 voor een totaalbedrag van 

348.204,31 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/289 | BELASTING OP UITBATING VAN BARS EN/OF PRIVECLUBS  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting op bars en/of privé-clubs. 

Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/306 | Bezwaarschrift tegen de gemeentelijke activeringsheffing - 

kohierartikel 017000062 - aanslagjaar 2017  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen gemeentelijke activeringsheffing aangaande kohierartikel 017000062 voor 

aanslagjaar 2017 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

35. CBS/2019/211 | Verjaardagsfeest, met vuurwerk, op woensdag 27 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een verjaardagsfeest op woensdag 27 

februari 2019 in de Kortrijkstraat te Menen. de organisatoren zouden graag ook vuurwerk 

afsteken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/214 | Fuif 'Back To The 90's' op 30 maart 2019 in Park ter Walle.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de fuif 'Back To The 90's'  op zaterdag 30 

maart 2019 in Park Ter Walle te Menen.  

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 04u00, normaal sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/215 | 100 dagen op vrijdag 15 maart 2019, café Bar-Choc  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 100 dagen in café Bar-Choc op vrijdag 

15 maart 2019.  

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd van 05u00 tot 08u00 (om het café vroeger te 

openen). Normaal sluitingsuur is van 01u00 tot 07u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/295 | 25 jaar vriendenkring Paracommando Menen (ANPCV) op 15 juni 

2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het 25-jarig bestaan van de vriendenkring 

Paracommando Menen op zaterdag 15 juni 2019 in Park Ter Walle te Menen. Op deze dag zal 

ook hun jaarlijkse plechtigheid aan de sluizen plaatsvinden.  

De vriendenkring vraagt ook een tussenkomst in de receptie.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/297 | Carnavalstoet Vlam Menen op 1 maart 2019.  

Samenvatting 

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

Menen (Barakken) op 1 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/298 | Carnavalstoet De Stap Lauwe op 1 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de carnavalstoet van basisschool De Stap 

Lauwe op 1 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/299 | Officiële opening kaswoning Rekkem op 16 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de officiële opening van de kaswoning, 

gelegen in de Murissonstraat te Rekkem, op zaterdag 16 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/300 | 32ste motorzegening K.M.A.C. Menen op 16 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers voor de 32ste 

motorzegening van K.M.A.C. Menen op zaterdag 16 maart 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/301 | Eerste communie De Wonderwijzer op zondag 28 april 2019.  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de eerste communie van GBS De 

Wonderwijzer op zondag 28 april 2019. De eerste communicanten zullen in stoet van de school 

in de Hospitaalstraat naar de kerk op Lauwe Plaats wandelen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/303 | Schoolfeest Bulo Blijdhove op 19 mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het schoolfeest van Bulo Blijdhove 

Menen op zondag 19 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/304 | Schoolfeest GBS Barthel op 4 mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het schoolfeest van gbs Barthel op 

zaterdag 4 mei 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

46. CBS/2019/290 | Artistieke happening op het Leie-eiland, 20 oktober 2019  

Samenvatting 

Toelichting en vraag tot toelating van een artistiek evenement op het Leie-Eiland (Frans gedeelte) 

op 20 oktober 2019. Het evenement is een samenwerking tussen Johan Tahon en Amenra. De 

toestemming voor gebruik van de ruimte daar komt vanuit Frankrijk, maar de stad Halluin vraagt 

een officieel document waarin de Stad Menen zich achter dit project schaart.  

Besluit: Goedgekeurd 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

BURGERZAKEN 

47. CBS/2019/266 | Goedkeuring eerste lijst aanvragen tot inschrijving kiezerslijst EU-

burgers  

Samenvatting 

Goedkeuring eerste lijst aanvragen tot inschrijving kiezerslijst EU-burgers 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT 

48. CBS/2019/311 | Huishoudelijk reglement Gemeenteraad  

Samenvatting 

Hierbij wordt een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad aan het CBS ter 

bespreking voorgelegd in afwachting van de bespreking met de fractieleiders van de gemeenteraad 

in functie van de agendering op de gemeenteraad van 27 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

49. CBS/2019/127 | Uitbetaling van inbraakpreventiepremie 2019 - 1ste lijst  

Samenvatting 



Uitbetaling van de inbraakpreventiepremies - 1ste lijst 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


