
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 20 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 

PERSONEEL 

JURIDISCHE DIENST 

1. CBS/2019/428 | Bestuurlijk toezicht. Klacht inzake beslissing CBS van 17.12.2018 

houdende bevorderingsbeslissing C4-C5.  

Samenvatting 

In het kader van het bestuurlijk toezicht verzoekt het Agentschap Binnenlands Bestuur aan het 

schepencollege om haar het standpunt over te maken, samen met de stukken uit het dossier, naar 

aanleiding van een klacht inzake een personeelsdossier (bevordering). Een ontwerpbrief werd 

voorbereid en wordt voorgelegd aan het schepencollege.  

Besluit: Goedgekeurd 

PERSONEEL 

2. CBS/2019/445 | Afdeling vrijetijdszaken - jeugddienst - goedkeuring wijziging 

aanwervingsvoorwaarden monitoren speelpleinwerking  

Samenvatting 

Afdeling vrijetijdszaken - jeugddienst - Goedkeuring wijziging aanwervingsvoorwaarden monitoren 

speelpleinwerking.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

3. CBS/2019/374 | LEIEDAL - Agenda RVB 08.02.2019.  

Samenvatting 

LEIEDAL - Agenda RVB 08.02.2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

4. CBS/2019/414 | MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 06.12.2019.  

Samenvatting 



MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 06.12.2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

5. CBS/2019/367 | Verbouwing Tabaksfabriek. Stand van zaken.  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de op het CBS van 6/02/2019 goedgekeurde omgevingsvergunning 'aanvraag 

tot bestemmingswijziging naar polyvalente zaal Tabaksfabriek' werd er een stand van zaken van dit 

dossier gevraagd.  

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6. CBS/2019/412 | 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 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

7. CBS/2019/372 | Sluiting overheidsopdracht 'Raamcontract universele postdiensten 

voor Vlaamse lokale besturen' tussen bpost en VVSG.  

Samenvatting 

1. Kennisname sluiting overheidsopdracht 'Raamcontract universele postdiensten voor Vlaamse 

lokale besturen' tussen bpost en VVSG. 

2. Tarieven 2019 bpost in het kader van het raamcontract + ingevulde inventaris uit het VVSG-

bestek voor deze opdracht.  

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

8. CBS/2019/379 | Ingezonden evenementenformulieren van 3 februari 2019 tot 10 

februari 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren  

Besluit: Goedgekeurd 

 

9. CBS/2019/380 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  



Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

10. CBS/2019/410 | Haalbaarheidsonderzoek Sint-Franciscus: scenariovergadering.  

Samenvatting 

Haalbaarheidsonderzoek Sint-Franciscuskerk: verslag scenariovergadering.  

Besluit: Goedgekeurd 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

11. CBS/2019/267 | Aanvraag Europees project - AMIF call 2018 - 'asylum, migration and 

integration fund'.  

Samenvatting 

Menen als partner in AMIF-dossier gericht op de integratie van derdelanders (niet EU-burgers). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/364 | Vrijwilligersreceptie integratiedienst.  

Samenvatting 

In het kader van "week van de vrijwilligers" wil de integratiedienst zijn vrijwilligers bedanken.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/096 | Verslag van de vorige zitting dd. 13 februari 2019.  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 13 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/397 | Aanvullend punt gemeenteraad. Invoeren retributiereglement voor 

het hernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning - bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf. (elektronische A kaart). 

(art. 21 Decreet Lokaal Bestuur).  

Samenvatting 

Gemeenteraadslid Eddy Vandendriessche heeft per e-mail op 12 februari een aanvullend punt 

voor de gemeenteraad van 27 februari 2019 overgemaakt. Invoeren retributiereglement voor het 

hernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning - bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf. (elektronische A kaart). (art. 21 Decreet Lokaal Bestuur). 

Dit punt wordt behandeld in de gemeenteraad van 27 februari 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



15. CBS/2019/369 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 27 februari 

2019.  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad dd. 27 februari 2019 dienen verdeeld te worden per 

schepen. 

De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/424 | De Meiboom - Voor ons Volk nv: voorwaardelijk bod op de aandelen.  

Samenvatting 

De Meiboom - Voor ons Volk nv: voorwaardelijk bod op de aandelen.  

Besluit: Goedgekeurd 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

17. CBS/2019/240 | Perszaken.  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD 

ECONOMAAT 

18. CBS/2019/272 | Levering en plaatsing van 1 sportkooi Vredesplein.  

Samenvatting 

Levering en plaatsing van 1 sportkooi Vredesplein. 

Goedkeuring van gunnen en gunningsvoorwaarden + lijst van aan te schrijven leveranciers 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

19. CBS/2019/370 | Voorlopige oplevering Triloystraat.  

Samenvatting 

voorlopige oplevering Triloystraat in het kader van de ontwikkeling LAR-Zuid + vrijgave 50% van 

de borgsom.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/406 | Inplanting individuele bedrijfspanelen Menen Oost.  

Samenvatting 

De intercommunale WVI wenst op de industriezone Menen-Oost te voorzien in de inplanting van 

individuele bedrijfspanelen. Dit gelijkaardig aan de andere zones in hun beheer. De vraag wordt 

gesteld om de inplanting van deze panelen op het openbaar domein goed te keuren.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



21. CBS/2019/407 | Structureel onderhoud voetpaden Elf Novemberlaan.  

Samenvatting 

In het kader van structureel onderhoud wordt voorgesteld om een deel van de voetpaden in de 

Elf Novemberlaan in Rekkem aan te pakken.   

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

22. CBS/2019/413 | 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 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

23. CBS/2019/333 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen).  

Samenvatting 

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor 

het onderhoud van bepaalde landschapselementen. 

Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 

premie aanvragen voor het onderhoud ervan. 

Besluit: Goedgekeurd 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

24. CBS/2019/286 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/368 | Verdeling van een perceel grond te Kardinaal Cardijnlaan 95 en 95+ 

969, kadastraal gekend onder de 2 afdeling, sectie A, deel van perceel 347 f, 347 g, 

348 r 2 en 348 h 3  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond, kadastraal gekend onder de 2 

afdeling, sectie A, deel van percelen nrs. 347 f, 347 g, 348 r 2 en 348 h 3, gekend als lot 1, lot 2 en 

lot 3 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

26. CBS/2019/376 | Rechtszaken en betwistingen. Schade aan openbaar domein. 

Beslissing tot neerleggen burgerlijke partijstelling en aanstelling raadsman.  

Samenvatting 



Burgerlijke partijstellling door de stad n.a.v. onbetaald schadebestek voor schade aan het openbaar 

domein door een verkeersongeval.  

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

27. CBS/2019/363 | Huur, lediging en onderhoud van afvalcontainers - toetreden 

raamovereenkomst OCMW.  

Samenvatting 

Huur, lediging en onderhoud van afvalcontainers - toetreden tot raamovereenkomst van het 

OCMW (bestek 2019/161).  

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

28. CBS/2019/337 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 20/02/2019.  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 2019/24 voor een totaalbedrag van 

85.873,56 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/382 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 460 tot en met nr. 

466 + 472 + 474 + 501 + 503 + 505 voor een totaalbedrag van 267.817,07 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 460 tot en met nr. 466 + 472 + 474 + 501 + 

503 + 505 voor een totaalbedrag van 267.817,07 euro.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/408 | Bezwaarschrift tegen de belasting op bars en privéclubs - 

kohierartikel 507000002 - aanslagjaar 2017.  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de belasting op bars en privéclubs - kohierartikel 507000002 - aanslagjaar 

2017.  

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

31. CBS/2019/385 | Carnavalstoet GBS Barthel op 28 februari 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de carnavalstoet van GBS Barthel 

Rekkem op 28 februari 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/386 | Carnavalstoet vbs Blijdhove op 1 maart 2019.  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de carnavalstoet van vbs Blijdhove Menen 

op 1 maart 2019.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/387 | Bluesjam op 2 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Bluesjam in café Cosmopolite op 2 

maart 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/388 | 20ste Smokkelaarstocht op 9 en 10 maart 2019 te Rekkem.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 20ste Smokkelaarstocht op 9 en 10 

maart 2019 met start en aankomst in Ons Kasteeltje te Rekkem. 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/389 | Fabrieksverkoop De Witte Lietaer International Textiles op 15 en 16 

maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Fabrieksverkoop van de Witte Lietaer 

op 15 en 16 maart 2019. De organisatoren vragen nadars te ontlenen voor het afzetten van de 

beek (veiligheidsmaatregel voor de bezoekers van de verkoop). Wordt jaarlijks toegestaan. 

Tevens wordt er toestemming gevraagd om tijdelijke bewegwijzering aan te brengen om de 

fabrieksverkoop aan te duiden.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/390 | 100 dagen fuif van jeugdraad De Klinke op 15 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 100 dagen fuif van jeugdraad De 

Klinke op 15 maart 2019 in Park Ter Walle.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/391 | Springontbijt op 17 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het springontbijt van GO Ter Molen op 

zondag 17 maart 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/392 | Bingo op 22 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een bingo-avond op vrijdag 22 maart 

2019 in basisschool Bulo Blijdhove te Menen.  



Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/394 | Leietocht op vrijdag 12 april 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Leietocht van wandelclub 'de 12u van 

Lauwe' op vrijdag 12 april 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/395 | Filmhappening Rotaract Menen op 30 april 2019 en 1 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een filmhappening van Rotaract Menen 

op dinsdag 30 april 2019 en woensdag 1 mei 2019 in Park Ter Walle.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/396 | Barthel barst op 11 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van chirofuif (Oskaarke Lauwe) 'Barthel 

barst' op zaterdag 11 mei 2019 in zaal Barthel te Rekkem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/398 | Gezinshappening op zaterdag 18 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een gezinshappening op zaterdag 18 mei 

2019 in Park Ter Walle te Menen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/399 | Quiz en schoolfeest basisschool GO! Ter Molen Lauwe op 24 en 25 

mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een quiz en schoolfeest van basisschool 

GO! Ter Molen Lauwe op 24 en 25 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/400 | Fluofuif op 25 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de fluofuif van dienst veiligheid en 

samenleven op 25 juni 2019 in Park Ter Walle te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/401 | kleiduifschieting op 30 en 31 maart 2019 - tijdelijk verkeersreglement.  

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. In dit zitting van het cbs van 30 januari 

2019 verleende de burgemeester een gunstig advies voor de inrichting van een tijdelijke 

schietstand. De politie maakte ene tijdelijk verkeersreglement op.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/402 | 100 jaar Landelijke Gilde Lauwe-Rekkem.  

Samenvatting 

De Landelijke Gilde Lauwe-Rekkem viert op 2 juni 2019 haar 100ste verjaardag. Hiervoor 

organiseert de vereniging een feest in zaal Ter Biest te Lauwe.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/403 | Gent-Wevelgem Cyclo op 30 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van Gent-

Wevelgem Cyclo (voor wielertoeristen) op zaterdag 30 maart 2019.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/404 | Gent-Wevelgem Elite op 31 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van Gent-

Wevelgem voor elite mannen op zondag 31 maart 2019.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/411 | CD voorstelling 'Le Partage' Davidfonds Lauwe op 22 februari 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de cd-voorstelling 'Le Partage' door 

Davidfonds Lauwe op 22 februari 2019 in de Sint-Bavokerk te Lauwe.  

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

50. CBS/2019/345 | Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in 

vervanging van een leraar domein overschrijdende initiatie, woordatelier, drama- en 

woordstudio en verteltheater-stemregie, afwezig door ziekte.  

Samenvatting 

Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in vervanging van een leraar 

domein overschrijdende initiatie, woordatelier, drama- en woordstudio en verteltheater-

stemregie, afwezig door ziekte.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/347 | Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in 

vervanging van een leraar woordatelier, dramalab en theater, afwezig door ziekte.  

Samenvatting 



Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in vervanging van een leraar 

woordatelier, dramalab en theater, afwezig door ziekte.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/358 | GBS Barthel (Rekkem): aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking 

medische bijstand door een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem): aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking medische 

bijstand door een kleuteronderwijzeres  

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/365 | Academie voor muziek & woord (SAMW): aanvraag vanaf 01/09/19 

eervol ontslag door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  

Samenvatting 

Academie voor muziek & woord (SAMW): aanvraag vanaf 01/09/19 eervol ontslag door het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/366 | Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in 

vervanging van een leraar piano, afwezig door ziekte.  

Samenvatting 

Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in vervanging van een leraar piano, 

afwezig door ziekte.  

Besluit: Goedgekeurd 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

55. CBS/2019/373 | Samenwerking Stad Menen en Stad Wervik.  

Samenvatting 

Voorstel diensten Economie stad Menen en Stad Wervik om opnieuw een 

ondernemingsontmoeting te organiseren 2019 voor bedrijfsleiders van beide steden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2019/375 | Opmaak vakantiekalender Bakkers/slagers/traiteurs- zomerperiode 

2019.  

Samenvatting 

Voorstel om naar analogie met vorige jaren een kalender uit te brengen met verlofperiode 2019 

bakkers/slagers/traiteurs /vishandels.    

Besluit: Goedgekeurd 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

57. CBS/2019/314 | Goedkeuren samenstelling overheidsdelegatie Bijzonder 

Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité.  

Samenvatting 



Goedkeuren werkgeversdelegatie samenstelling Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 

Overlegcomité.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


