
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 13 februari 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Waarnemend Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Herman Ponnet, Schepen van Participatie 

A-PUNT 

AGB 

AGB 

1. CBS/2019/359 | Agenda van de Raad van Bestuur van AGB Menen  

Samenvatting 

De agenda van de Raad van Bestuur van AGB Menen ( 14/02 ) wordt ter kennis gebracht . 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/349 | 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 

JURIDISCHE DIENST 

3. CBS/2019/335 | J. Jeauresplein. Klacht inzake vrijhouden doorgang.  

Samenvatting 

De stad ontvangt aanhoudende klachten omtrent niet vrijhouden van de doorgang tot een fiets-en 

wandelpad , zijnde verbindingsweg tussen de Geluwestraat en het Jean Jauresplein te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

4. CBS/2019/023 | Bevindingen Mobiscan  



Samenvatting 

De stad nam tussen 25 september en 8 oktober deel aan de Testkaravaan, georganiseerd door de 

provincie. 

Een van de voorwaarden van deelname was het laten afnemen van een zogenaamde mobiscan 

(besproken in agendapunt B96 CBS van 09/04/2018). Voor de stad werd een mobiscan opgemaakt 

voor enerzijds de Welzijnscampus en anderzijds de site Yv. Serruysstraat. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

5. CBS/2019/341 | Ingezonden evenementenformulieren van 28 januari 2019 tot 3 

februari 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/342 | Uitnodigingen CBS  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

7. CBS/2019/037 | Verslag van de vorige zitting dd. 06 februari 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 06 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

8. CBS/2019/315 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 27 februari 2019  

Samenvatting 

De dagorde van de gemeenteraad dd. 27 februari 2019 dient vastgesteld te worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

9. CBS/2019/324 | LEIEBEKKEN - aanduiding van een vertegenwoordiger in het 

bekkenbestuur van het Leiebekken  

Samenvatting 

LEIEBEKKEN - aanduiding van een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Leiebekken 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/346 | Elk zijn huis nv - samenstelling RVB  

Samenvatting 



Elk zijn huis nv - samenstelling RVB 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/360 | Gaselwest - vernieuwing mandaten - onverenigbaarheid  

Samenvatting 

Gaselwest - vernieuwing mandaten - onverenigbaarheid 

Besluit: Goedgekeurd 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

12. CBS/2019/239 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/325 | Uitgave stedelijke infogids 2019  

Samenvatting 

Voorstel tot samenwerking met Inforegio/Publi-Touch voor de realisatie van een nieuwe 

stedelijke infogids 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

14. CBS/2019/317 | Aanschrijven nieuwe leegstaande panden omgeving leiewerken  

Samenvatting 

Het niet aanschrijven en opnemen van nieuwe leegstaande (handels)panden in het 

leegstandsregister die gelegen zijn in het gebied van de verwervingen ikv de Leiewerken.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/319 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/320 | Gemeentelijke aanpassingspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

17. CBS/2019/322 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 



Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/327 | Gemeentelijke premie voor gevelrenovatie aan een handelshuis  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

19. CBS/2019/348 | Vernieuwing stookplaats S.A.B.K. Menen. Vaststellen wijze van 

gunnen en gunningsvoorwaarden.(verwijzing naar GR zitting 27 februari 2019).  

Samenvatting 

De stookplaats met inbegrip van de ketel centrale verwarming van de oude gebouwsvleugel van 

de S.A.B.K. Bruggestraat Menen is aan vernieuwing toe. De geplande operatie werd door Agion 

klimaatvriendelijk bevonden en kan worden gesubsidieerd in het kader van het Vlaams 

Klimaatfonds. De Gemeenteraad dient de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden vast te 

stellen. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

20. CBS/2019/332 | Camera-onderzoek toestand rioleringen Nieuwe Tuinwijk Menen  

Samenvatting 

Omwille van de in uitvoering zijnde nutswerken in de nieuwe Tuinwijk in Menen wordt gevraagd 

om de toestand van de rioleringen in deze zone te gaan controleren en indien nodig (plaatselijk) 

aan te pakken. 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/350 | 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 

22. CBS/2019/282 | Plaatsing verplaatsbare trajectcontrole in functie van zwaar vervoer: 

principiële goedkeuring deelname.  

Samenvatting 

In het kader van controle op zwaar vervoer, wenst de gemeente Wevelgem een verplaatsbare 

trajectcontrole huren die binnen de politiezone Grensleie op verschillende locaties zal worden 

ingezet. 

De vraag wordt gesteld om de stad Menen hierin wenst te participeren en deze verplaatsbare 

trajectcontrole ook tijdelijk te gebruiken. 



Besluit: Goedgekeurd 

KLIMAAT 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

23. CBS/2019/353 | Infomoment overheidsopdracht zonnepanelen op gemeentelijke 

daken. Uitnodiging. Initiatiefnemer : intercommunale Leiedal.  

Samenvatting 

Een uitnodiging werd ontvangen uitgaande van IC Leiedal voor een infomoment 

overheidsopdracht zonnepanelen datum 26 februari 2019. De keuze voor investering in 

zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen kreeg reeds deels invulling bij een 

afzonderlijk investeringsinitiatief waarvoor nog geen gunning werd besloten. Leiedal biedt de 

mogelijkheid aan voor gemeenten om te werken via een door hen opgerichte aankoopcentrale 

voor het realiseren van zulke projecten. Het infomoment geeft een stand van zaken aan de reeds 

participerende gemeenten en ook aan de gemeenten die omtrent nog niet instapten. Die 

gemeenten kunnen dat nog steeds doen. 

Besluit: Goedgekeurd 

OMGEVING 

24. CBS/2019/293 | GNOP-toelage Natuurpunt Beheer - uitbetaling saldo 2018  

Samenvatting 

In het kader van de natuurbeheerovereenkomst afgesloten met Natuurpunt voor het stedelijk 

natuurgebied De Bramier en het GNOP-subsidiereglement vroeg Natuurpunt Beheer vzw eind 

2018 de GNOP-toelage aan.  Wegens onvoldoende budget kon die toelage niet volledig uitbetaald 

worden.  Het saldo kan nu worden uitbetaald met budget 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

OMGEVING 

OMGEVING 

25. CBS/2019/313 | Strategisch project Contrei en pilootproject intergemeentelijk 

ruimtelijk beleidsplan.  

Samenvatting 

Kennisname brochure en toelichting van intercommunale Leiedal:  Contrei - Samenwerken aan 

een regio in transitie. 

Pilootproject intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. 

Voorstel tot intentieverklaring tot medewerking. 

Besluit: Goedgekeurd 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

26. CBS/2019/285 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/316 | Permis d'environnement IVC s.p.r.l. Moeskroen - bekendmaking 

beslissing en beroepstermijn  

Samenvatting 



We hebben de permis d'environnement van IVC s.p.r.l. in Moeskroen ontvangen.  Het gaat over 

een bedrijf die tapijten produceert.  Aanvraag omvatte een verhoging van de productiecapaciteit 

tot een niveau van 15 miljoen m²/jaar of ongeveer 200 ton/dag en een uitbreiding met een 

productielijn 'heavy coating'. 

De stad kan in beroep gaan tegen deze beslissing binnen de 20 dagen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/329 | Verdeling van een perceel grond in de Kortewaagstraat 92 te Menen - 

doss. nr.  968, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie B, deel van perceel 137 

G  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie 

B, deel van perceel 137 G, gekend als lot 2 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/344 | Scopingsnota Hagewinde  

Samenvatting 

Goedkeuring scopingsnota voor RUP Hagewinde. 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

30. CBS/2019/328 | Aankoop elektrisch voertuig voor stadsadministratie stad Menen - 

Sluiting van de opdracht  

Samenvatting 

Aankoop elektrisch voertuig voor stadsadministratie stad Menen - Sluiting van de opdracht 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

31. CBS/2019/336 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 13/02/2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 13/02/2019 voor een totaalbedrag 

van 27.323,15 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

SPORT 

ECONOMAAT 

32. CBS/2019/330 | Renovatie voetbalterreinen - goedkeuring PV van definitieve 

oplevering  

Samenvatting 

Renovatie voetbalterreinen - goedkeuring PV van definitieve oplevering 

Besluit: Goedgekeurd 

SPORTDIENST 

33. CBS/2019/352 | Princiepsbeslissing opstarten project gezond op de werkvloer voor 

stad en OCMW  



Samenvatting 

De stad Menen geeft de goedkeuring tot het indienen van een subsidieaanvraag bij de Vlaamse 

overheid voor het opstarten van een traject rond het thema gezond op de werkvloer. 

Hierbij engageert de stad Menen zich om samen met een coach van de Vlaamse overheid en haar 

werknemers en preventief gezondheidsbeleid uit te werken voor de komende jaren. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

34. CBS/2019/351 | Promnight op 16 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Promnight (fuif) op zaterdag 16 februari 

2019 in jeugdhuis 't Schipke te Lauwe met afwijking van het sluitingsuur tot 04u00. Normaal 

sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

ECONOMAAT 

35. CBS/2019/326 | Vraag tot gunning aankoop 2de hands koperblaasinstrumenten - 

SAMW  

Samenvatting 

Vraag tot gunning aankoop 2de hands koperblaasinstrumenten - SAMW 

Besluit: Goedgekeurd 

PERSONEEL 

36. CBS/2019/279 | academie voor beeld & audiovisuele kunst (SABK): wijziging tijdelijke 

aanstelling in 2u beeldatelier  

Samenvatting 

in de academie voor beeld & audiovisuele kunst vermindert vanaf 01/01/19 een leraar beeldatelier 

zijn opdracht met 2 uur 2de graad en een andere leraar presteert die 2 uur  2de graad vanaf 

01/01/19. 

Besluit: Goedgekeurd 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

37. CBS/2019/199 | Eervol ontslag wegens pensioen deeltijds (29/38) contractuele 

werkvrouw - vraag van personeelslid naar deeltijdse (10/38) heraanstelling na 

pensioen.  

Samenvatting 

Deeltijds (29/38) contractuele werkvrouw binnen de poetsdienst van dienst Interne 

dienstverlening en organisatie van de stad Menen, vraagt eervol ontslag wegens pensioen met 

ingang van 1 augustus 2019 en vraagt daarnaast naar een her aanstelling na pensioen ten belope 

van 10/38 als werkvrouw binnen de poetsdienst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/253 | Werving jobstudenten/monitoren/vrijwilligers zomerverlof 2019 - 

principebeslissing  

Samenvatting 



Goedkeuring procedure en principes bepalen voor het aanwerven van jobstudenten voor de 

zomerperiode 2019 voor : speelpleinwerkingen jeugddienst, poetsdiensten Stad en OCMW, 

WZC's, technische dienst en administratieve diensten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/257 | Goedkeuring aanstelling in equivalenten monitoren, jobstudenten en 

animatoren t.b.v. de afdeling vrijetijdszaken, jeugddienst  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling in equivalenten monitoren en/of jobstudenten animatoren-vrijwilligers 

t.b.v. afdeling vrijetijdszaken, jeugddienst voor de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

SECRETARIE 

40. CBS/2019/381 | Huishoudelijk reglement gemeenteraad  

Samenvatting 

Nav. de vergadering met de fractieleiders wordt gevraag een aantal voorstellen tot wijziging te 

bespreken 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


