
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 6 maart 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Renaat Vandenbulcke, Schepen van Huisvesting 

Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 

Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/512 | MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 28.02.2019  

Samenvatting 

MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 28.02.2019. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/529 | 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: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

3. CBS/2019/492 | Bemerkingen Onroerend Erfgoed op ontwerp beheersplan zuidelijke 

deel oude vestingen.  

Samenvatting 

Bemerkingen van agentschap Onroerend Erfgoed op ontwerp beheersplan zuidelijke deel oude 

vestingen, voorlopige versie preadvies. 

Besluit: Ter kennis genomen 



 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

4. CBS/2019/513 | Ingezonden evenementenformulieren van 10 februari 2019 tot 24 

februari 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/514 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

6. CBS/2019/540 | Goedkeuring derde lijst aanvragen tot inschrijving kiezerslijst EU-

burgers.  

Samenvatting 

Goedkeuring derde lijst aanvragen tot inschrijving kiezerslijst EU-burgers.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

7. CBS/2019/242 | Verslag van de vorige zitting dd. 27 februari 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 27 februari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

8. CBS/2019/243 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

9. CBS/2019/528 | Bouw Bezinningsruimte Rekkem. Perceel Dakwerken. Voorlopige 

Oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Voor perceel 3 dakwerken(aannemerB.P.P. BVBA - architect Carpentier Bruno) bouw 

bezinningsruimte Rekkem dient de voorlopige oplevering aanvankelijk gebeurd op 23 mei 2018 - 

ggk CBS 27 juli 2018 B 39) te worden ingetrokken en overgedaan nadat post factum was 

vastgesteld dat het dak niet was voorzien van noodspinners en noodspuwers. Per 23 januari 2019 

werd een nieuwe VLPOPL gehouden en bleek alles nu wel in orde.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

10. CBS/2019/519 | Heraanleg Leopoldplein Menen. Definitieve oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In 2016 werd het Leopoldplein ten dele heraangelegd. De verkeerssitutatie van het plein werd 

daarbij ook gewijzigd mede rekening houdend met het aanliggend centraal politiegebouw. De 

werken gebeurden door aannemer Cardoen NV uit Zonnebeke. De definitieve oplevering vond 

plaats op 18 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/522 | Verkaveling Lauwe aan de Leie 1228/1. LOT 11. Aanleg wegen en 

riolering. Definitieve oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Lot 11 van de verkaveling Lauwe aan de Leie werd definitief opgeleverd voor wat het onderdeel 

werken en riolering betreft op datum van 21 januari 2019. Er werden geen opmerkingen 

genoteerd. Deze definitieve oplevering mag worden goedgekeurd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

12. CBS/2019/502 | Dading AWV in verband met schade aan de omleidingswegen bij 

heraanleg N8  

Samenvatting 

Tijdens de werken van de herinrichting N8 (Menenstraat) in Wevelgem, uitgevoerd in 2008-2010 

in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, werd een omleiding voorzien doorheen de 

gemeentewegen Henri Debrabanderestraat, Normandiëstraat, Heilige Theresiastraat en Hoge 

Posthoornstraat op grondgebied Wevelgem en via de Groenestraat en Processiestraat op 

grondgebied Menen. 

Deze straten hebben omwille van de omleiding aanzienlijk bijkomende schade aan het wegdek 

opgelopen. Vanuit AWV werd een voorstel van dading overgemaakt als tegemoetkoming in de 

kosten voor het herstel van deze wegen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

13. CBS/2019/530 | 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 

14. CBS/2019/493 | Voorstel antwoordbrief Halluin in verband met het afsluiten van de 

Grensstraat  

Samenvatting 

Vanuit de stad Halluin werd een schrijven ontvangen in verband met de geplaatste betonblokken 

in de Grensstraat.  

Voorstel van antwoordbrief wordt voorgelegd aan het College ter goedkeuring. 

Besluit: Het College van burgemeester en schepenen vraagt om de ontwerpbrief aan de 

burgemeester van Halluin te herwerken en eveneens om via het kabinet te laten vertalen. 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

15. CBS/2019/507 | Groenonderhoudsopdracht Sociale Werkplaatsen - dienstjaar 2019. 

Onderhoud Bloembakken - Gunning.  

Samenvatting 

Ieder jaar wordt een opdracht uitgeschreven voor het onderhoud van de bloembakken in de 

centrumstraten van de entiteit Menen. 

De opdracht wordt voorbehouden aan Sociale Werkplaatsen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/509 | Groenonderhoudsopdracht Sociale Werkplaatsen - Dienstjaar 2019. 

Natuurbeheerswerken en Landschapszorg  

Samenvatting 

Ieder jaar wordt een opdracht uitgeschreven voor Natuurbeheerswerken en Landschapszorg in 

de entiteit Menen. 

De opdracht behelst voornamelijk het groenbeheer langs wandelpaden, buffer- en natuurzones. 

De opdracht wordt voorbehouden aan Sociale Werkplaatsen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 

 

 



17. CBS/2019/523 | Aanvraag uitbetaling onderhoudspremie KLE (Kleine 

Landschapselementen).  

Samenvatting 

Naar aanleiding van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine 

landschapselementen, werd door de aanvrager na uitvoering van de onderhoudswerken een 

aanvraag ingediend tot uitbetaling van de premie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

18. CBS/2019/511 | Openbaar domein : opdracht van diensten : maaien van wegbermen 

grachten en ruigten dienstjaar 2019. Wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. 

Vaststelling.  

Samenvatting 

Elk jaar dient in voorjaar en zomer de begroeiing van wegbermen, grachten en ruigten te worden 

verzekerd zodoende de zichtbaarheid op sommige wegen optimaal te houden. Hiertoe wordt een 

opdracht van diensten in exploitatiebudget uitgeschreven. Vermits deze opdracht een waarde 

heeft lager dan de proceduredrempel van € 144.000 ex BTW en in exploitatie wordt gefinancierd 

mag de procedure door het CBS worden vastgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

19. CBS/2019/474 | Schrappen perceel uit Gemeentelijke Inventaris Risicogronden - 

Bruggestraat 151+.  

Samenvatting 

Het perceel te Bruggestraat 151+, 8930 Menen schrappen uit de Gemeentelijke Inventaris 

Risicogronden en te vervangen door de percelen gelegen te Bruggestraat 187-189, 8930 Menen. 

Deze informatie doorgeven aan de eigenaar van het pand. Deze informatie doorgeven aan de 

OVAM voor aanpassing van de Gemeentelijke Inventaris Risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/480 | Opmerkingen betreffende uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval  

Samenvatting 

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval goed.  Éen van de nieuwigheden van dit plan is de doelstelling voor 

restafval op maat van de gemeente.  Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster 

waartoe de gemeente behoort.  Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe 

indeling van gemeenten in clusters.  De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende 

ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen.  De nieuwe 

clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. 

Het openbaar onderzoek voor dit gewijzigde uitvoeringsplan loopt van 14 januari tot en met 13 

maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd met bedenkingen. 

 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

21. CBS/2019/500 | Ontwerp RUP Tybersite  

Samenvatting 

Ontwerp RUP Tybersite door te verwijzen naar de gemeenteraad van 27-03-2019 voor de 

definitieve vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

22. CBS/2019/288 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/504 | Verdeling van een woonhuis op en met grond gelegen Opstal 28 te 

8930 Lauwe - Dossier 970, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van 

perceel 418/02 x.  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond, kadastraal gekend onder de 3 

afdeling, sectie A, deel van perceel 418/02 x, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/506 | Verdeling van een woonhuis Moeskroenstraat 101 te 8930 Menen, 

doss. 971, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, perceel 143 e 2.  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis met een oppervlakte van 120 m², kadastraal gekend 

onder de 1ste afdeling , sectie D, perceel 143 e 2. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

25. CBS/2019/505 | Patrimonium. Impact Project Leiewerken op parking Oostkaai.  

Samenvatting 

In het kader van de realisatie van de Leiewerken door de Vlaamse Waterweg , verzoekt DVW 

naar de visie van de stad omtrent de parking Oostkaai. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 

 

 



FINANCIËN 

ECONOMAAT 

26. CBS/2019/482 | Aankoop en levering van koffie en toebehoren. Goedkeuring gunning.  

Samenvatting 

Aankoop en levering van koffie en toebehoren 01.04.2019 - 31.12.2020 

Goedkeuring gunning. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

27. CBS/2019/339 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 6 maart 2019.  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 6 maart 2019 voor een totaalbedrag 

van 52.125,70 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/526 | Gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 

worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 

beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt. Aanslagjaar 2018 - aanvullend kohier. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

ECONOMAAT 

29. CBS/2019/447 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019  

Samenvatting 

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019  

Goedkeuring bestek, wijze van gunnen, gunningsvoorwaarden + lijst van de aan te schrijven 

leveranciers 

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking  

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

30. CBS/2019/515 | Tombola, meerkeuze -en UNO-kaarting GBS Barthel op 15 maart 

2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kaarting met tombola op vrijdag 15 

maart 2019 in zaal Barthel te Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



31. CBS/2019/516 | The sound of 't Zinkt op 16 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van The sound of 't Zinkt op zaterdag 16 

maart 2019 in zaal Barthel te Rekkem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/517 | Fluofuif vbd Blijdhove Binnenhof op 22 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een fluofuif op vrijdag 22 maart 2019 in 

wijkcentrum De Koekuit te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/518 | Opening slagerij Gauthier van 22 maart 2019 tot 24 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het openingsweekend van slagerij 

Gauthier, gelegen in de Larstraat te Lauwe, van vrijdag 22 maart 2019 tot en met zondag 24 maart 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/520 | 7 jarig bestaan café 't Paradijs Rekkem op 30 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het 7-jarig bestaan van café 't Paradijs te 

Rekkem op zaterdag 30 maart 2019. er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 

05u00. Normaal sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/521 | Gent-Wevelgem - event Let's Work - op zondag 31 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een event, tijdens de passage van Gent-

Wevelgem op zondag 31 maart 2019, in het kantoor van 'Let's Work', gelegen in de Kortrijkstraat 

te Menen. De organisator vraagt 6 nadars voor de veiligheid van de genodigden en de renners te 

garanderen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/524 | Beerpongtoernooi KSA Menen op zaterdag 30 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het beerpongtoernooi van KSA Menen 

op zaterdag 30 maart 2019 in de KSA lokalen gelegen in de Oude Leielaan te Menen. Er wordt 

een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 04u00. Normaal sluitingsuur is 03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



CULTUUR 

CULTUUR 

37. CBS/2019/497 | Aanvraag tot financiële ondersteuning Paradijskermis  

Samenvatting 

Vraag tot financiële ondersteuning  Paradijskermis. 

Besluit: Verdaagd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

38. CBS/2019/465 | Academie voor muziek & woord (SAMW): tijdelijke aanstelling in 

vervanging van een leraar woord, afwezig door ziekte.  

Samenvatting 

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

woord, afwezig door ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

39. CBS/2019/323 | Goedkeuren toekenning rustpensioen voormalig schepen van de stad 

Menen.  

Samenvatting 

Goedkeuren toekenning rustpensioen voormalig schepen van de stad Menen met ingang van 1 

januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/468 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - dienst ICT - 

vacature ICT-deskundige B1 – B3 (m/v) - afsluiten kandidatenlijst.  

Samenvatting 

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

(m/v) - afsluiten kandidatenlijsten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/475 | Aanstelling van rechtswege financieel directeur en voorzien van 

functie van adjunct financieel directeur  

Samenvatting 

Aanstelling van rechtswege financieel directeur en voorzien van functie van adjunct financieel 

directeur.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



42. CBS/2019/476 | Afdeling Burger en Samenleving - dienst Huisvesting - vacature 

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

“Kwalitatief wonen in de grensstreek” - afsluiten kandidatenlijst.  

Samenvatting 

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

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

kandidatenlijst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/498 | Aanstelling van rechtswege algemeen directeur  

Samenvatting 

Aanstelling van rechtswege algemeen directeur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/508 | Afdeling Interne Zaken - Poetsdienst - aanvraag vervanging wegens 

ziekte van een deeltijdse (26/38) poetsvrouw.  

Samenvatting 

Afdeling Interne Zaken - Poetsdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een deeltijdse 

(26/38) poetsvrouw. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

45. CBS/2019/462 | Aanvraag projectsubsidie integratie.  

Samenvatting 

Aanvraag projectsubsidie integratie "Gezinshappening 2019". 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Schepen van Huisvesting 

(get) Renaat Vandenbulcke 

 


