
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 27 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 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/471 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 27 februari 2019  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Sylvianne Scherpereel, Caroline Bonte-

Vanraes, Berenice Bogaert, Frederik Vandamme, Philippe Mingels, Julie Roussel 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/499 | 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 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

3. CBS/2019/491 | Afdeling vrije tijd - dienst vrijetijdszaken - goedkeuren uitbreiding 

prestaties administratief medewerker afdeling vrijetijdszaken.  

Samenvatting 

Afdeling vrije tijd - dienst vrijetijdszaken - goedkeuren uitbreiding prestaties van halftijds naar 

voltijds administratief medewerker. 

Besluit: Verdaagd 

 

4. CBS/2019/495 | Principiële goedkeuring - wijkwerken en akkoord met start 

proefproject in de speelpleinwerking.  



Samenvatting 

Principiële goedkeuring - wijkwerken en akkoord met start proefproject in de speelpleinwerking. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

5. CBS/2019/496 | Dienst Vrije Tijd - Jeugddienst - aanwerving Jeugdanimator  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling voltijds Jeugdanimator C1 - C3 ten behoeve van de Jeugddienst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/503 | Goedkeuren agenda en datum eerstvolgend Bijzonder 

Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité.  

Samenvatting 

Goedkeuren agenda en datum eerstvolgend overleg Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 

Overlegcomité.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

KABINET BURGEMEESTER 

7. CBS/2019/483 | Vraag ivm ambulante handel (ijsverkoop) door Jurgen De Mulder  

Samenvatting 

Vraag Jurgen De Muelder - Dentergem tot ambulante handel (ijsverkoop). 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/472 | Leiedal: 

-Agenda Raad van Bestuur dd. 22.02.2019 

-Verslag Raad van Bestuur dd. 08.02.2019  

Samenvatting 

Leiedal 

a) Agenda Raad van Bestuur dd. 22.02.2019 

b) Verslag Raad van Bestuur dd. 08.02.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

AGB 

AGB 

9. CBS/2019/463 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (14.02.2019).  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (14.02.2019) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10. CBS/2019/449 | 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 

11. CBS/2019/433 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 29.01.2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/440 | Snelheidsmeting Volkslaan te Menen  

Samenvatting 

Er werd een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd in de Volkslaan te Menen. 

Dit in de rijrichting van Guido Gezellelaan ter hoogte van het voetbalterrein. 

Deze vond plaats van 1 februari 2019 tot en met 5 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

13. CBS/2019/371 | Kennisname verdeling bevoegdheden onderwijs en flankerend 

onderwijs - schepen van onderwijs en schepen flankerend onderwijs.  

Samenvatting 

Kennisname verdeling bevoegdheden onderwijs en flankerend onderwijs - verdeling schepen van 

onderwijs en schepen flankerend onderwijs. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

14. CBS/2019/172 | Verslag van de vorige zitting dd. 20 februari 2019.  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 20 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



VEILIGHEID 

OMGEVING 

15. CBS/2019/438 | Kansspelinrichting Ladbrokes  

Samenvatting 

Een positief advies burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse IV afleveren.  

Besluit: Goedgekeurd 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

16. CBS/2019/241 | Perszaken.  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

17. CBS/2019/435 | Aanpassen convenant speelpleinwerking 't Skepke.  

Samenvatting 

Speelpleinwerking 't Skepke wenst het bedrag van de subsidie binnen het convenant op te 

trekken, gezien het huidige bedrag ontoereikend is, om de noodzakelijke kosten voor het 

organiseren van een speelpleinwerking te dekken.  

Besluit: Goedgekeurd 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

18. CBS/2019/426 | Gemeentelijke aanpassingspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/442 | Uitoefening recht van voorkoop.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop - Esplanadestraat 58. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/443 | Gemeentelijke verbeteringspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/444 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 



Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/466 | Gemeentelijke verbeteringspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke verbeteringspremie. 

Besluit: Goedgekeurd 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

23. CBS/2019/417 | Leveren en plaatsen 6 waterontharders voor sportgebouwen. 

Gunning opdracht na ambtshalve verbreking oorspronkelijke gunning.  

Samenvatting 

In zitting CBS 23 januari 2019/102 verbrak het College de oorspronkelijk gesloten 

gunningsovereenkomst o.g.v. artikel 44/47 KB Uitvoering. De gunning kan worden hernomen 

waarbij de 2e laagst gerangschikte in aanmerking komt met name aannemer Filiep Vandecasteele. 

Per mail liet hij weten de opdracht te kunnen aanvaarden bij prijsverhoging 2%. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/456 | Inrichting douanegebouw tot LARBusinesscenter en plaatsing 

Facilityblock. Project EFRO 1051. 1.Verslag 2e begeleidingscomité. 2.Goedkeuring 

aanvraag verlenging termijn bij Managementsautoriteit. 3. Goedkeuring ontwerp 

Facilityblock  4. Budgettair aspect. 5. Probleemstelling exploitatie. 6. Communicatie.  

Samenvatting 

De stappen tot realisatie van het BusinessCenter(BSCR) en bijhorend Facilityblock(FCBL) worden 

volop gezet. De noodzakelijke aanbestedingen vinden binnenkort plaats. Op 13 november 2018 

kwam het Begeleidingscomité voor een 2e maal bijeen, waarvan verslag bijgevoegd. Daarin werd 

tevens gesteld dat een verlenging van de uitvoeringstermijn aan de orde is. Een duidelijke vraag 

verder is deze naar de exploitatie eens het BSCR & FCBL zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

25. CBS/2019/450 | Heraanleg schoolomgeving J&M Sabbestraat Menen. Ontwerp. 

Gunning.  

Samenvatting 

De stad voorziet de heraanleg van de schoolomgeving J&M Sabbestraat in samenwerking met het 

Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder van deze gewestweg die daarbij zelf een 

structureel onderhoud plant. Een samenwerkingsovereenkomst werd daartoe eerder reeds 

gesloten. Na openbare procedure kan de opdracht opmaak ontwerp worden gegund aan 

studiebureau Cnockaert.  

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

26. CBS/2019/441 | Aanpassing van het distributienet in de Lauwbergstraat te Menen-

Lauwe.  

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 

 

27. CBS/2019/461 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1907, 1908 & 1911.  

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 

28. CBS/2019/478 | 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 

29. CBS/2019/437 | Oprichting en samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie 

verkeer. Te verwijzen naar de gemeenteraad.  

Samenvatting 

De gemeentelijke begeleidingscommissie verkeer (=GBC) is een multidisciplinair en 

beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum. Het oprichten en samenstellen van een GBC is een 

noodzakelijke en verplichte stap in het voeren van het mobiliteitsbeleid van de stad. De oprichting 

van de GBC is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/457 | Aanduiding vertegenwoordiging Vervoersregioraad Kortrijk (VVRR) 

en bereidheid tot medewerking aan het regionaal mobiliteitsplan. Te te verwijzen 

naar de gemeenteraad.  

Samenvatting 

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp goed van het Decreet 

Basisbereikbaarheid. Als gevolg van deze goedkeuring werd de stad Menen ingedeeld bij een 

zogenaamde vervoersregio. Per vervoersregio wordt een politiek beslissingsorgaan opgericht: de 

vervoersregioraad ( = VVRR). Daarin zullen alle vaste leden een beslissende stem hebben bij het 

nemen van de noodzakelijke beslissingen. Een van de acties van de vervoersregio is het opstellen 

van een regionaal mobiliteitsplan, dat de volledige regio zal omvatten. De gemeenteraad heeft 

daarin een rol te vervullen. 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

31. CBS/2019/439 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 



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

het bijzonder de aanduiding van de toeristische dienst in het stadhuis. 

Besluit: Goedgekeurd 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

32. CBS/2019/448 | 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 

OMGEVING 

GROENDIENST 

33. CBS/2019/446 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/455 | Aanvraag tot het rooien van een hoogstam op openbaar domein  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammige boom op openbaar domein. 

Deken Darrasstraat te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

OMGEVING 

35. CBS/2019/405 | RUP versterking van het wonen  

Samenvatting 

RUP versterking van het wonen in het centrum - stopzetting. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/415 | Aanpassingen projecten Blauwe Ruimte doorgeven - Eurometropool  

Samenvatting 

 Blauwe ruimte kaart: doorgeven aanpassingen projecten aan intercommunale Leiedal voor 

website Eurometropool. 

Besluit: Goedgekeurd 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

37. CBS/2019/287 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 



FINANCIËN 

FINANCIËN 

38. CBS/2019/338 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 27 februari 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 27 februari 2019 voor een 

totaalbedrag van 117.267,25 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/459 | Willig beroep inzake ongegrond verklaard bezwaarschrift - 

kohierartikels 647000007 en 647000008 - aanslagjaar 2017  

Samenvatting 

Willig beroep inzake ongegrond verklaard bezwaarschrift - kohierartikels 647000007 en 

647000008 - aanslagjaar 2017. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/473 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 600 tot en met nr. 

601 voor een totaalbedrag van 88.615,70 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 600 tot en met nr. 601 voor een totaalbedrag 

van 88.615,70 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/481 | Willig beroep inzake ongegrond verklaard bezwaarschrift - 

kohierartikels 627000021 en 627000022 - aanslagjaar 2017  

Samenvatting 

Willig beroep inzake ongegrond verklaard bezwaarschrift - kohierartikels 627000021 en 

627000022 - aanslagjaar 2017. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/484 | 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 2019 – januari. 

Besluit: Goedgekeurd 

SPORT 

SPORTDIENST 

43. CBS/2019/451 | Princiepsbeslissing Grensloop vrijdag 17 mei 2019.  

Samenvatting 

Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de medewerking van de diverse 

stadsdiensten aan het stadsevent Grensloop. 

Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gratis deelname van het 

personeel en de schenking van een gratis loopt-shirt voor elk deelnemend personeelslid. Alsook 

met het aanbieden van een gratis trainingsmoment op de piste op dinsdag over de middag. 



Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van het sponsordossier en van het 

nieuw campagnebeeld. 

Besluit: Goedgekeurd 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

44. CBS/2019/458 | Financiële garantie stad Menen voor subsidies Vlaamse overheid aan 

CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

CC De Steiger vzw organiseert op 7 juli 2019 het stadsfestival Salto en in oktober-december 2019 

een tentoonstelling rond en met Amenra. 

Om deze projecten te kunnen financieren dienen we bij de Vlaamse Overheid twee 

subsidiedossiers in. 

Kan het stadsbestuur garant staan als buffer bij het niet verkrijgen van deze subsidies?  

Besluit: Goedgekeurd 

CULTUUR 

45. CBS/2019/494 | Hervorming adviesraden  

Samenvatting 

Binnen de stad Menen denken we er aan om de cultuurraad en bibraad te laten hervormen.  Beide 

raden kampen met een gebrek aan dynamiek.  In deze raden zetelen soms dezelfde mensen.  

We merken dat nieuwe mensen aantrekken heel moeilijk is.  Een op vele vlakken weerkerend 

fenomeen en algemene problematiek binnen het vrijwilligerswerk.  Lange termijnengagementen 

worden minder en minder aangegaan.  De “nieuwe” vrijwilliger kiest een (de) thema(’s) uit van 

interesse en laat het daar bij. 

Intern (dienst cultuur) is hierover reeds nagedacht.  Beide voorzitters van de raden werden 

uitgenodigd om deze problematiek te bespreken.  Ze onderschrijven bovenstaande stelling. 

Verleden week dinsdag werd een infosessie bijgewoond met inspecteur cultuurpactcommissie. 

We dienen uiteraard de wettelijke verplichtingen na te komen. 

In de marge: de info die door vvsg (sinds oktober) en door de cultuurpactcommissie worden 

verspreid loopt niet steeds gelijk.  Maar dit wordt, volgens de inspecteur, binnenkort uitgepraat 

en worden er hieromtrent in het Vlaamse Parlement interpellaties voorzien. 

In navolging van het Participatiedecreet en de visie van Team 8930 wensen we de gebruikers, 

huidige leden van de raden en geïnteresseerden te betrekken bij de uitwerking van een mogelijke 

nieuwe structuur en de toekomstige manier van werken. 

We zouden hierbij beroep wensen te doen op de diensten van cvba Levuur, een coöperatieve 

vennootschap die gespecialiseerd is in oa het begeleiden van overheden in veranderingsprocessen 

(zie bijlage). 

Enkele overlegmomenten (met stadsdiensten) en twee open vergaderingen worden gepland. 

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

46. CBS/2019/078 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke 

aanstellingen administratief medewerker (extra middelen vanaf 01/01/19)  

Samenvatting 



Tijdelijke aanstellingen in uren administratief medewerker uit de extra middelen vanaf 01/01/19 

voor de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem en de gemeentelijke basisschool de 

Wonderwijzer in Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/223 | GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling in vervanging van een 

administratief medewerker (niveau HSO) in loopbaanonderbreking medische 

bijstand  

Samenvatting 

Tijdelijke aanstelling van 07/01/19 tot en met 05/02/19. in vervanging van een administratief 

medewerker, niveau secundair, in loopbaanonderbreking medische bijstand. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/423 | academie voor beeld & audiovisuele kunst (SABK): tijdelijke 

aanstellingen in vervanging van een administratief medewerker, afwezig door ziekte  

Samenvatting 

academie voor beeld & audiovisuele kunst (SABK): tijdelijke aanstellingen in vervanging van een 

administratief medewerker, afwezig door ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

49. CBS/2019/464 | Ondertekening verwerkersovereenkomst Provinciaal 

Bibliotheeksysteem (PBS)  

Samenvatting 

De gemeenteraad van 30/1/2017 keurde het contract met Cultuurconnect goed betreffende het 

provinciaal bibliotheeksysteem.  Cultuurconnect heeft dit contract van de provincie West-

Vlaanderen overgenomen na de overdracht van de provinciale bevoegdheden voor cultuur. 

Cultuurconnect vraagt nu de ondertekening van een addendum.  Dit addendum gaat over de 

verwerkersovereenkomst die moet afgesloten worden in het kader van de Europese GDPR-

wetgeving.  De overeenkokmst is gebaseerd op het meest actuele sjabloon dat door VVSG 

vooropgesteld wordt. 

Cultuurconnect vraagt om de ondertekende overeenkomst voor 1 april naar hen terug te sturen, 

ondertekend door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

ONDERNEMEN 

OMGEVING 

50. CBS/2019/425 | Drankvergunning Café Du Centre  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Cindy Noclin voor de inrichting Café Du Centre gelegen te Rijselstraat 

274, 8930 Menen verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/427 | Drankvergunning Bar-Choc  

Samenvatting 



De drankvergunning aan Collin Lommaert voor de inrichting Bar-Choc gelegen te Grote Markt 

40, 8930 Menen verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/431 | Drankvergunning Bistro Cocooning  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Daenekindt Koen voor de inrichting Bistro Cocooning gelegen te 

Menenstraat 18, 8930 Lauwe verlenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/432 | Drankvergunning Het Kapittel  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Gloribus Marc voor de inrichting Het Kapittel gelegen te Rijselstraat 247, 

8930 Menen verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/434 | Drankvergunning Voske  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Forrez Nick voor de inrichting Voske gelegen te Voskenstraat 159, 8930 

Menen verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

55. CBS/2019/422 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie , dienst ICT - 

vacature ICT - deskundige B1 – B3 (m/v) Voorstel van jury  

Samenvatting 

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie , dienst ICT - vacature ICT - deskundige B1 – B3 

(m/v) Voorstel van jury 

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2019/452 | Afdeling Burger en Samenleving - dienst Veiligheid en Samenleven - 

heraanstelling projectmedewerker radicalisering  

Samenvatting 

Afdeling Burger en Samenleving - dienst Veiligheid en Samenleven - her aanstelling 

projectmedewerker radicalisering B1 - B3 

Besluit: Goedgekeurd 

 

57. CBS/2019/467 | Afdeling Burger en Samenleving, dienst Huisvesting - vacature 

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

“Kwalitatief wonen in de grensstreek” Voorstel van jury.  

Samenvatting 



Afdeling Burger en Samenleving, dienst Huisvesting - vacature Technisch Medewerker (C1-C3) 

(m/v) project Intergemeentelijke Samenwerking “Kwalitatief wonen in de grensstreek” Voorstel 

van jury. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/477 | Afdeling Financiële Zaken - vacature Boekhouder (B1- B3) (m/v) - 

afsluiten kandidatenlijst  

Samenvatting 

Afdeling Financiële Zaken - vacature Boekhouder (B1- B3) (m/v) - afsluiten kandidatenlijst. 

Besluit: Goedgekeurd 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

59. CBS/2019/453 | Goedkeuring tweede lijst aanvragen tot inschrijving kiezerslijst EU-

burgers  

Samenvatting 

Enig artikel: Het college van burgemeester en schepenen keurt de tweede lijst aanvragen tot 

inschrijving kiezerslijst EU-burgers goed. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

60. CBS/2019/460 | Amtshalve afschrijving  

Samenvatting 

Ambtshalve afschrijving 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2019/469 | Verkiezingen 26 mei 2019 - Stemlokalen in Woonzorgcentrum 

Andante  

Samenvatting 

Verkiezingen 26 mei 2019 - Stemlokalen in Woonzorgcentrum Andante. 

Besluit: Goedgekeurd 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

LOKALE ECONOMIE 

62. CBS/2019/436 | Verplaatsing wekelijkse zaterdagmarkt tgv Carnavalskermis 16.03.19.  

Samenvatting 

Vraag marktkramers tot verplaatsing wekelijkse markt naar Parking Kortrijkstraat/Donkerstraat 

(cfr. proefeditie St.Lucaskermis 2018). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


