
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

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

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Virginie Breye, Schepen van Ondernemen 

D-PUNT 

ALGEMEEN 

JURIDISCHE DIENST 

1. CBS/2019/597 | Verkiezingen - Aanplakkingen  

Samenvatting 

Op zondag 26 mei 2019 a.s. worden verkiezingen ingericht voor het Europese, Federale (Kamer) 

en Vlaamse Parlement. 

In het kader van de logistieke voorbereidingen hiertoe door de stad vraagt de werkgroep 

standpunt van het  schepencollege omtrent het wel of niet voorzien van gemeentelijke 

aanplakplaatsen.  

Besluit: Aangepaste lijst gemeentelijke aanplakborden goedgekeurd. 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

2. CBS/2019/611 | The sound of 't Zinkt op 16 maart 2019 - Geluidsvoorwaarden.  

Samenvatting 

In de zitting van 6 maart 2019 werd de organisatie van 't Sound of't Zinkt, op 16 maart 2019 in 

zaal Barthel te Rekkem, goedgekeurd. De milieudienst bezorgde ons nog de geluidsvoorwaarden 

voor het optreden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

3. CBS/2019/616 | Afvaardiging stad Menen raad van bestuur Zuidwest.  

Samenvatting 

Zuidwest is de culturele verbinding tussen de 13 steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. 

Voor de nieuwe legislatuur kan de stad 2 personen afvaardigen in de raad van bestuur, 1 effectief 

lid (uit de meederheid) en 1 waarnemend lid (uit de oppositie). 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 



A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

4. CBS/2019/577 | MIROM - Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering  

Samenvatting 

MIROM - Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

5. CBS/2019/600 | Wijziging werking Mobspel  

Samenvatting 

In de paasvakantie gaan we opnieuw van start met Mobspel, onze mobiele speelpleinwerking die 

naar de buurten rondtrekt om er de kinderen in hun eigen veilige omgeving te animeren. Vorig 

jaar was de indeling zo dat er in de ochtend werd voorbereid en in de namiddag naar een pleintje 

getrokken werd. Vanaf de paasvakantie zouden we graag in de ochtend ook naar een pleintje 

trekken zodat er twee pleinen op 1 dag gedaan worden. Dit naar aanleiding van de evaluatie van 

de vorige vakantieperiode en de vraag vanuit verschillende buurten.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/601 | VPG-werking met chillspots in de vakantieperiodes  

Samenvatting 

In de paasvakantie gaat de VPG-werking terug van start. Dit is de vakantiewerking die zich richt 

op jongeren en deze benadert aan de hand van vindplaatsgericht te werken. Op deze manier gaan 

deze animatoren aan de slag op de locaties waar de jongeren zich bevinden. Door veel tussen de 

jongeren aanwezig te zijn vangen de animatoren signalen en behoeften op. Daarnaast werken ze 

samen met de jongeren aan een activiteit die op het einde van de week plaatsvindt op een plein 

naar keuze, namelijk een chillspot. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

7. CBS/2019/543 | Brief oninbare factuur eigenaar-bewoners  

Samenvatting 

Oninbare belastingaanslag voor eigenaar-bewoners van onbewoonbare, ongeschikte woning.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/588 | 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 

9. CBS/2019/537 | Verslag startvergadering inrichtingsproject Barakkenpark Menen.  

Samenvatting 

Kennisname verslag startvergadering inrichtingsproject Barakkenpark Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

10. CBS/2019/541 | Dagelijks Bestuur  

Samenvatting 

Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur' 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

11. CBS/2019/542 | Visum  

Samenvatting 

Vaststelling van de  visumverplichtingen en de categorieën van verrichtingen die uit te sluiten zijn 

van visumverplichtingen. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

12. CBS/2019/590 | Kennisname Brief voetbalclub Racing Lauwe dd 18 februari 2019  ivm 

vraag naar 1 kunstgrasveld  

Samenvatting 

Racing Club Lauwe vraagt in een schrijven om in de investeringen van de stad Menen 1 

kunstgrasveld te voorzien op de site Vandemoortele. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

13. CBS/2019/553 | Ingezonden evenementenformulieren van 25 februari 2019 tot 3 

maart 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

 



14. CBS/2019/554 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

15. CBS/2019/090 | Rapporten Audit Vlaanderen - organisatie-audit na zelfevaluatie  

Samenvatting 

In het najaar van 2018 voerde Audit Vlaanderen een audit door in zowel de stads-als de OCMW-

administratie. Als resultaat hiervan werden twee rapporten opgesteld waarvan gevraagd wordt 

om deze aan de Gemeenteraad te presenteren. 

Besluit: Goedgekeurd en voor kennisname naar de gemeenteraad en OCMW-raad van 27 maart 

2019 verwezen. 

 

16. CBS/2019/605 | Verdere uitrol digitaal notuleren  

Samenvatting 

Sinds 1 januari 2019 worden de uitvoerende organen van stad en OCMW digitaal verwerkt met 

het programma eNotulen. Er wordt voorgesteld om dit verdere uit te rollen naar de raden vanaf 

8 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIE 

17. CBS/2019/307 | Verslag van de vorige zitting dd. 06 maart 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 06 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/548 | LEIEDAL - algemene vergadering dd. 28.05.2019  

Samenvatting 

LEIEDAL - algemene vergadering dd. 28.05.2019 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 8 mei 2019 verwezen. 

 

19. CBS/2019/576 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 27 maart 2019  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

20. CBS/2019/308 | Perszaken  

Samenvatting 



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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

21. CBS/2019/531 | Heragendering alternatieve locatie Zuidstraat - plaatsen van 

container  

Samenvatting 

Omwille van de hoge kostprijs voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen wenst het CBS niet 

in te gaan om de nutsvoorzieningen aan te sluiten. 

Toch wenst de jeugddienst de container op de jeugdsite van de Zuidstraat te plaatsen gezien we 

een opslagruimte en afdak (bij regenweer) nodig hebben in de directe omgeving van de 

Streetsportactiviteit. 

Besluit: Nakijken of op de Haute Cense gebruikt kan worden (Henk Wekking checkt bij Jonathan 

Eggermont). De site van de Zuidstraat controleren of de sloping in orde of afgewerkt is.  

 

22. CBS/2019/592 | Jeugdraad - Statuten, afsprakennota en huishoudelijk reglement  

Samenvatting 

Goedkeuring huishoudelijk reglement, afsprakennota en statuten van de Jeugdraad. 

Besluit: Verdaagd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

23. CBS/2019/378 | Aanstelling controleambtenaren leegstand en verwaarlozing 

woningen en/of gebouwen  

Samenvatting 

Aanstelling controleambtenaren leegstand en verwaarlozing woningen en / of gebouwen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

24. CBS/2019/573 | Toetreding bestek Leiedal 'Zonkracht'. Overheidsopdracht plaatsen 

zonnepanelen op gemeentelijk daken.  

Samenvatting 

Op het CBS van 13.02.19 werd beslist om het infomoment bij te wonen op 26.02.2019 waarbij 

het ‘zonnebestek Zonbkracht Leiedal’ zou voorgesteld worden. Een afvaardiging namens de stad 

nam hieraan deel endit leverde denodige informatie op voor het CBS om een keuze tot instap te  

overwegen. Deze wordt bijgaand samengevat met daaruit afgeleid voorstel voor tot instap.  

Besluit: Goedkeuring voor: 

-De lijst van gebouwen zoals in dossier gevoegd wordt goedgekeurd. Deze lijst wordt voor 15 

maart 2019 bezorgd aan partner Beauvent. 

-Volmacht (volgens formulier in bijlage) wordt gegeven aan partner Beauvent tot het bekomen van 

de nodige energieverbruisdata bij de netbheerder voor de betrokken gebouwen tevens voor 15 

maart 2019. 

 

 



JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

25. CBS/2019/569 | Dakrenovatiewerken en inrichting LAR BusinessCenter. 

Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering. Gunning opdracht bij beperkte 

waarde-aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

In functie van een vlot,veilig en wetsconform verloop van de werken is de inzet van een 

veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering noodzakelijk. De dakrenovatiewerken zullen ten 

dele gelijktijdig verlopen met de inrichtingswerken busisnesscenter. Anderzijds zijn er meerdere 

percelen en kunnen onderaannemers aan het werk zijn. Offerte werd gevraagd aan 3 kandidaten.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/579 | Verbouwing sporthal Vauban. Stand van zaken : Schrijven vanwege 

de stad aan Volley Menen Par-ky A Menen : antwoord van het bestuur Volley  Menen 

Par-Ky.  

Samenvatting 

In zitting 6 februari 2019 richtte het CBS aan Volley Club Menen Par-Ky een schrijven om te 

peilen naar de verdere intenties en ambities van deze club op sportief vlak. Dit in relatie tot 

keuzes te maken i.v.m. het in bespreking zijnde verbouwingsprogramma van de sporthal Vauban. 

Antwoord van het bestuur en het management van Volley Club Menen werd ontvangen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

27. CBS/2019/585 | Bouw bezinningsruimte Rekkem. Lot Technieken : elektriciteit. 

Verrekening nr.1. Goedkeuring.(verwijzing naar zitting GR 27 maart 2019).  

Samenvatting 

Bij de uitvoering van het lot technieken : elektriciteit diende betrokken aannemer bijkomend 

ingeschakeld te worden voor prestaties extra ontstaan naar aanleiding van de noodzaak 

vernieuwing voetpadkast met meterkast en bijhorende kabels alsook voor de plaatsing van een 

saltoslot op een van de binnendeuren. Vermits de meerkosten hoger zijn dan 10% van de 

oorspronkelijke gunning dient de overschrijding aan de Gemeenteraad te worden voorgelegd. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

28. CBS/2019/581 | Structureel onderhoud asfalt dienstjaar 2018. Verrekening nr.1. 

Goedkeuring.(verwijzing naar de Gemeenteraad 27 maart 2019).  

Samenvatting 

De opdracht heraanleg gedeelte Wervikstraat te Menen binnen het structureel onderhoud wegen 

asfalt voor dienstjaar 2018 gaf aanleiding tot meerwerken waardoor het gunningsbedrag voor 

2018 werd overschreden met meer dan 10%. Motivering wordt samen met verzoek tot verwijzing 

naar de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

29. CBS/2019/589 | 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 

30. CBS/2019/563 | Verkaveling in opmaak Paradijsstraat - principiële beslissing over 

wegnemen parkeerplaatsen  

Samenvatting 

Principiële vraag tot wegnemen van de parkeerstrook ter hoogte van verkaveling in opmaak.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

31. CBS/2019/570 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

1. Dhr.  XXXXXXXX, te 8930 Menen, wenst een voorbehouden parkeerplaats voor personen 

met een handicap voor zijn woning. 

2. Dhr. XXXXXXXX te 8930 Menen, wenst een voorbehouden parkeerplaats voor personen 

met een handicap voor zijn woning; 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

32. CBS/2019/527 | Omgevingsvergunningsaanvraag Technische Dienst  

Samenvatting 

Opmaak en indienen van omgevingsvergunningsaanvraag voor technische dienst: uitbesteden 

opdracht aan externe milieu-expert. 

Zowel site depot Yv. Serruysstraat als site Gaselwest als 1 milieutechnische eenheid. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ICT 

ECONOMAAT 

33. CBS/2019/546 | Toetreden ICT raamcontract Brugge - verwijs naar Gemeenteraad 

voor goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden  

Samenvatting 

Toetreden ICT raamcontract Brugge - verwijs naar Gemeenteraad voor goedkeuren wijze van 

gunnen en gunningsvoorwaarden 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

OMGEVING 

GROENDIENST 

34. CBS/2019/583 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 



Aanvraag tot het rooien van hoogstammen op privédomein. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/586 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van een hoogstam. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

36. CBS/2019/545 | Aanduiding leden GECORO  

Samenvatting 

Doorverwijzing naar gemeenteraad voor aanduiding GECORO-leden (effectieve leden en 

plaatsvervangers). 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

37. CBS/2019/309 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

38. CBS/2019/538 | Rechtszaken en betwistingen - Patrimonium. Finalisatie wederinkoop 

grond Kortrijkstraat 38 (site Donkerstraat).  

Samenvatting 

Met het oog op de finalisatie van de akte tot wederinkoop  worden de diverse stappen 

onderlopen ter verdere instructie aan dienst Vastgoedtransacties. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

39. CBS/2019/587 | Afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor stad Menen, 

OCMW Menen, AGB Woonbedrijf en VZW CC De Steiger  

Samenvatting 

Afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor stad Menen, OCMW Menen, AGB 

Woonbedrijf en VZW CC De Steiger - Verwijs naar Gemeenteraad 27/03/19 voor 

mandaatstelling stad Menen aan OCMW Menen die zal optreden als aankoopcentrale. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

 

 

 



FINANCIËN 

40. CBS/2019/340 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 13 maart 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 13 maart 2019 voor een 

totaalbedrag van 65.763,17 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/584 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 769 tot en met nr. 

772 voor een totaalbedrag van 89.895,93 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 769 tot en met nr. 772 voor een totaalbedrag 

van 89.895,93 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

ECONOMAAT 

42. CBS/2019/547 | Renovatie voetbalterreinen 2018 - goedkeuring PV van voorlopige 

oplevering  

Samenvatting 

Renovatie voetbalterreinen 2018 - goedkeuring PV van voorlopige oplevering 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

43. CBS/2019/556 | Carnavalstoet Stad Menen op 17 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Carnavalstoet en de jaarlijkse 

carnavalskermis. de carnavalsstoet vindt plaats op 17 maart 2019. De kermis opent op 16 maart 

2019 tot 20 maart 2019 (opbouw vanaf 13 maart 2019, rustdag op dinsdag 19 maart 2019).  

Hamburgerkraam Prima Pascalino vraagt de toestemming voor de verkoop van hamburgers langs 

het parcours. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/558 | Doortocht en bewegwijzering mountainbiketocht Cyclo Club 

Mouscron op 17 maart 2019.  

Samenvatting 

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

mountainbiketocht van Cyclo Club Mouscron op zondag 17 maart 2019 op het grondgebied van 

Lauwe/Rekkem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 

 



45. CBS/2019/559 | Westhoekrally op 11 en 12 mei 2019 - doortocht en bewegwijzering  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de 18de 

Westhoekrally op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2019 op het grondgebied van Menen 

Besluit: Goedgekeurd  

 

46. CBS/2019/560 | Wielertoertocht Epic 300 op 5 mei 2019 - doortocht en 

bewegwijzering  

Samenvatting 

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

wielertoertocht Epic 300 op 5 mei 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/561 | Randonnée du Ferrain op 28 april 2019 - doortocht en 

bewegwijzering  

Samenvatting 

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

Randonnée du Ferrain op 28 april 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/562 | De Panden - Fietsatelier en Open deur op 16 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een fietsatelier en open deur in De 

Panden (Oostkaai 14) op zaterdag 16 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/564 | Builders Classic op 31 maart 2019 - doortocht en bewegwijzering  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de Builders 

Classic op 31 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/565 | Jiggy Open Air op 12 en 13 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Jiggy Open Air op 12 en 13 april 2019 op 

de terreinen van de Koekuit Menen. Organisatie van Scouts JFK Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/566 | RPR Gapersrit op 16 november 2019 - doortocht en bewegwijzering  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de navigatierit 

(autotocht) RPR Gapersrit op zaterdag 16 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



52. CBS/2019/567 | Toelage Paradijskermis van 11 tot 14 oktober 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de uitbetaling van de toelage voor Paradijskermis van 11 tot 

14 oktober 2019.  

In de nominatieve subsidies werd er €1 .000,00 voorzien.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/568 | Toelage Summer@Lauwe 21 juli 2019.  

Samenvatting 

Summer@Lauwe vraagt een toelage van € 20.000,00 in plaats van de voorziene € 15.000,00. De 

organisatie meldt dat de zoektocht naar sponsors elk jaar moeilijker verloopt en artiesten en de 

verzekering duurder worden. 

Besluit: Goedgekeurd voor de voorziene € 15.000,00. 

 

54. CBS/2019/571 | Fietsbehendigheidsparcours te Rekkem op 25 april 2019 en 7 mei 

2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het fietsbehendigheidsparcours  van de 

dienst veiligheid en samenleven op 25 april 2019 en 7 mei 2019 in de Kasteeldreef te Rekkem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

55. CBS/2019/604 | Hervorming Bibliotheekraad en Cultuurraad.  

Samenvatting 

Op het cbs van 27 februari 2019 werd toestemming verleend het traject op te starten om de 

adviesraad Cultuurraad en de beheerraad bibliotheek te laten fuseren.  Een nieuwe naam voor dit 

orgaan is er nog niet. 

Met de externe consultant werd een voormiddag samen gezeten.  Vanuit de stad waren de 

Schepen van Cultuur, kabinetsmedewerker, directeur cc, bibliothecaris, voorzitter Cultuurraad en 

afdelingshoofd VTZ aanwezig.  De voorzitter van de bibraad was verontschuldigd. 

Op 26 maart zal een (eerste) bijeenkomst georganiseerd worden.  Er wordt hierbij breed 

uitgenodigd.  Leden raden (cultuur, bib, cc, senioren, jeugd,…), academies, het verenigingsleven en 

de individueel geïnteresseerden.  We rekenen op een 80-tal aanwezigen. 

Dienst communicatie ondersteunt de oproep via de geëigende kanalen en ontwerp logo.  Er is 

ook een voorstel geformuleerd een wervend filmpje (20-25 seconden) op te maken.  Een 5-tal 

organisaties/personen zijn hiervoor gecontacteerd. 

Op 26 maart zal er in groepen van een 7-tal personen gewerkt worden.  De aanwezigen kunnen 

hun zeg doen over het verdere traject, organisatie nieuwe raad, samenstelling, werking, budget, 

communicatie,… 

Bij iedere “tafel” wordt een moderator geplaatst.  Na de gesprekken is er een plenair moment 

voorzien. 

De duurtijd van de brainstorming wordt op anderhalf uur gerekend.  De aanwezigen kunnen een 

hapje eten en een drankje nuttigen.  Mogelijk wordt ook een animator uitgenodigd.  Het 

aangename wordt aan het nuttige gekoppeld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



EVENEMENTEN EN TOERISME 

56. CBS/2019/552 | Goedkeuring uitbetalingen projecttoelagen 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling projecttoelagen 2019: 

 

- Cie Tabloo, theaterproductie CC De Steiger nav 10-jarig bestaan op 3 - 4 - 5 mei 2019 

- Unizo, Markant, Davidsfonds, jaarlijks concert St. Niklaaskerk op dinsdag 9 april 2019 

- Sint-Bavokoor Lauwe, concert afsluit feestjaar CC De Steiger op zaterdag 30 maart 2019 

- Curieus Menen, Stoatsie fjeste, dinsdag 30 april 2019 

- Beweging.net Rekkem, fjeste ip de plaetse Rekkem op zondag 26 mei 2019 

- Beweging.net Lauwe, feestweekend 140j St. Bavokerk op 27 - 28 - 29 september 2019 

- Zangkoor 't Zinkt Lauwe, meezingfeest zaal Barthel Rekkem op zaterdag 16 maart 2019 

Besluit: Goedgekeurd. De statiefeste, Unizo en Feeste op de plaatse: behoud van bedrag van 2018 

en te verschuiven van uit de stedelijke cultuurmiddelen (geen eigen productie van de eigen 

vereniging met behoud van de bedragen van verleden jaar - 3 maal 750,00 Euro).  

 

57. CBS/2019/555 | Goedkeuring organisatie toekenning cultuurverdiensten Stad Menen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd om op donderdag 23 augustus 2019, in combinatie met 

slotconcert van de beiaardconcerten 2019 een uitreiking te organiseren voor de 

cultuurverdiensten van stad Menen. Inwoners van Menen kunnen individuen, verenigingen of een 

bijzonder cultureel evenement/bijzondere prestatie nomineren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

58. CBS/2019/234 | Aanvraag Platform Grensland Menen-Wervik voor ondersteuning via 

convenant  

Samenvatting 

Aanvraag Platform Grensland Menen-Wervik voor ondersteuning convenant/jaarlijkse financiële 

ondersteuning (verdeling Menen/Wervik) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

59. CBS/2019/532 | Drankvergunning Happy House  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Brunin Arnaud voor de inrichting Happy House gelegen te 

Nachtegaalstraat 2, 8930 Menen weigeren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

60. CBS/2019/259 | Goedkeuring aanstelling in equivalenten  jobstudenten  

poetspersoneel (inclusief speelpleinwerking jeugddienst), hulptechniekers technische 

dienst en administratieve diensten voor zomerverlof 2019.  



Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling in equivalenten  jobstudenten voor zomerverlof 2019 en dit om de 

continuïteit van de diensten te garanderen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2019/602 | Goedkeuren vervanging algemeen directeur en financieel directeur 

bij afwezigheid of verhindering met doorverwijzing naar de gemeenteraad  

Samenvatting 

Goedkeuren vervanging algemeen directeur en financieel directeur bij afwezigheid of verhindering 

met doorverwijzing naar de gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen.  

 

WELZIJN 

SOCIALE DIENST 

62. CBS/2019/599 | W13. Heroriëntering takenpakket Energiehuis. annex 

samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring  

Samenvatting 

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst met W13 

goedgekeurd omtrent het Energiehuis. 

De Vlaamse regering heeft op 14 december 2018 een heroriëntering van het Energiehuis beslist in 

de richting van een uniek energieloket met bijhorende vergoedingsregeling.    

W13 stelt dan ook voor om een annex bij de samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en de 

stad Menen goed te keuren en om akte te nemen van de samenwerkingsovereenkomst tussen 

W13 en het VEA.    

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

63. CBS/2019/544 | Actie dag tegen discriminatie 21/3/2019  

Samenvatting 

Internationale dag tegen discriminatie: actie in de aula van het stadhuis op donderdag 21/3/2019 

Besluit: Goedgekeurd 
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