
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 3 april 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Patrick Roose, Schepen van Publieke Ruimte 

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2019/801 | 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 

2. CBS/2019/806 | Afdeling financiële zaken - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling 

voltijds Boekhouder (B1- B3) (m/v) – contractueel + samenstelling wervingsreserve 3 

jaar.  

Samenvatting 

Afdeling financiële zaken - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling voltijds Boekhouder (B1- B3) 

(m/v) – contractueel + samenstelling wervingsreserve 3 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd. 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

JURIDISCHE DIENST 

3. CBS/2019/789 | Verkiezingen - overleg met De Lijn  

Samenvatting 

De vraag vanwege het schepencollege  om in tijdelijke bushaltes te voorzien op verkiezingszondag 

26 mei 2019 werd door De Lijn negatief beantwoord. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 



VEILIGHEID 

IDPB 

4. CBS/2019/735 | Arbeidsongevallencijfers 2018  

Samenvatting 

De statistieken omvatten de gegevens van het stadspersoneel, AGB-personeel en het 

onderwijzend personeel. (aantallen, oorzaak, letsels, omstandigheden, evolutie, preventie, 

dienstcijfers …). Zoals in het basisoverlegcomité van 26.03.2019 voorgesteld. 

Conclusie : het aantal arbeidsongevallen 2018 volgt de globale trend van de voorbije jaren. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

5. CBS/2019/755 | Tussentijdse rapportage jeugdopbouwwerk Uit De Marge februari-

maart  

Samenvatting 

Vanuit het convenant met Uit De Marge en de samenwerking tussen XXXXXXXX, 

jeugdopbouwwerker te Menen, en de stad Menen is afgesproken dat XXXXXXXX na een 

bepaalde periode rapporteert over zijn werking.  

Besluit: Ter kennis genomen. 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

6. CBS/2019/750 | Verslag stuurgroep woonclub 15/03/2019  

Samenvatting 

Verslag van de stuurgroep Woonclub 19/03/2019 ter kennisgeving 

Besluit: Ter kennis genomen. 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7. CBS/2019/785 | 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. 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

8. CBS/2019/771 | Ingezonden evenementenformulieren van 18 maart 2019 tot 28 

maart 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 



ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

9. CBS/2019/747 | Premie infosessies "Het Internet ook uw zaak"  

Samenvatting 

Goedkeuring subsidieaanvraag bij Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de organisatie van 

2 sessies met subsidiebedrag € 4.130,00  (2 x € 2.065,00). 

Besluit: Ter kennis genomen. 

PERSONEEL 

JURIDISCHE DIENST 

10. CBS/2019/791 | Bestuurlijk toezicht- Kennisname antwoordbrief gouverneur n.a.v. 

klacht bevorderingsbeslissing C4-C5  

Samenvatting 

In het kader van bestuurlijk toezicht, n.a.v. een klacht inzake de bevorderingsbeslissing dd. 

17.12.2018 voor technisch hoofdmedewerker C4-C5, informeert de gouverneur de stad omtrent 

zijn beoordeling van het dossier.  Er zijn geen redenen tot nader optreden. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

11. CBS/2019/769 | Kennisname van de derde verlenging van het project ‘Lokale 

preventieve aanpak gewelddadige radicalisering’  

Samenvatting 

Goedkeuring derde verlenging van het project ‘Lokale preventieve aanpak gewelddadige 

radicalisering’ door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 

Kansen en Armoedebestrijding. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

JURIDISCHE DIENST 

12. CBS/2019/787 | Verkiezingen- vaststelling kiezerslijsten  

Samenvatting 

Vaststelling kiezerslijst 26/05/2019 

Besluit: Goedgekeurd. 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/487 | Verslag van de vorige zitting dd. 27 maart 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 27 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

14. CBS/2019/752 | WVI - Algemene vergadering donderdag 27 juni 2019  

Samenvatting 

WVI - Algemene vergadering donderdag 27 juni 2019 

Besluit: Verdaagd. 



VEILIGHEID 

IDPB 

15. CBS/2019/734 | Goedkeuring jaarverslag GIDPB  

Samenvatting 

Het jaarverslag weerspiegelt de voornaamste activiteiten van de dienst en geeft ook de cijfers van 

de arbeidsongevallen weer. 

Ook het aantal meldingen en klachten op psychosociaal vlak komen hierin aan bod. 

Het jaarverslag van de externe dienst voor preventie (Liantis) maakt integraal deel uit van dit 

jaarverslag.  

Besluit: Goedgekeurd. 

OMGEVING 

16. CBS/2019/748 | Kansspelvergunning Café De Kroon  

Samenvatting 

Positieve verklaring voor het bekomen van een kansspelvergunning klasse C.  

Besluit: Goedgekeurd. 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

17. CBS/2019/772 | Deelname Dienst Veiligheid en Samenleven aan de preventieweek 

fietsdiefstal 22-26 april 2019 in samenwerking met de NMBS  

Samenvatting 

Deelname Dienst Veiligheid en Samenleven aan de preventieweek fietsdiefstal 22-26 april 2019 in 

samenwerking met de NMBS. 

Besluit: Goedgekeurd. 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

18. CBS/2019/737 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd. 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

19. CBS/2019/759 | Plaatsen van een gratis caravan in de wijk Ter Beke in het kader van 

een werking voor jongeren.  

Samenvatting 

Wij ontvingen een mail van XXXXXXXX Brugge met de mededeling dat zij stacaravans (ca 3m 

op 7m tot 9m) ter beschikking hebben. Deze zouden ze gratis schenken en vervoeren naar een 

locatie van keuze in functie van opvang, ruimte, werking, ... voor een bepaalde doelgroep. Vanuit 

de functie jeugdwelzijnswerker zien we hier heel wat opportuniteiten. Wij zouden verkiezen om 

deze op Ter Beke te plaatsen aangezien dit een buurt in Menen is waar een hoge nood is aan 

buurtgericht werken en waar we vanuit jeugdwelzijnswerk noch jeugdopbouwwerk een 

verankerde positie hebben.  

Besluit: Niet op ingaan en zoeken naar een structurele oplossing in de wijk Ter Beke. 

 



WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

20. CBS/2019/736 | Aanstelling controleambtenaren leegstand en verwaarlozing 

woningen en/of gebouwen  

Samenvatting 

Aanstelling controleambtenaar leegstand en verwaarlozing woningen en / of gebouwen 

Besluit: Goedgekeurd. 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

21. CBS/2019/765 | Gemeentelijke Basisschool Barthel Rekkem. Verbouwing fase 2. 

Perceel 1 : ruwbouw en afwerking. Definitieve oplevering. Vrijgave borgstelling.  

Samenvatting 

In 2015/2016 werd de verbouwing van de GBS Barthel fase 2 voltooid. De oplevering voor 

perceel 1(2.10.2015) ruwbouw en afwerking verzeilde in uitstel wegens uitblijven van Proces-

verbaal bevestiging voltooiing. Na herhaalde verzoeken door de dienst werd een bevestiging 

bekomen vanwege de architect. Het betrokken PV werd nooit van toen tot heden ontvangen. De 

voltooiing blijkt en opmerkingen naar een definitieve oplevering bleven uit. De oplevering van 

voorlopige naar definitieve mag geacht worden te zijn verstreken en kan voor het geheel worden 

goedgekeurd bij integrale vrijgave van de borgstelling. 

Besluit: Goedgekeurd. 

22. CBS/2019/767 | Studie betonherstel gebouw CC de Steiger. Stand van zaken inzake 

de uitvoering. Voorstel.  

Samenvatting 

In dienstjaar 2016 werd met AAAbouw BVBA na open offerteaanvraag een contract gesloten 

voor het opmaken van een studie die inzicht moet bieden in de betonconditie van het gebouw CC 

de Steiger en mogelijk te voorziene maatregelen om die te optimaliseren. Na een tragere start 

ingevolge het voorafgaan van ontwerp van renovatieplan door een andere contractant op verzoek 

van CC de Steiger blijkt inmiddels dat de uitvoering volledig stilvalt. Omtrent werd contractant 

aangemaand en werd van hem de intentie ontvangen het contract te willen beëindigen.  

Besluit: Goedgekeurd. 

23. CBS/2019/773 | Gebouw CC De Steiger. Plaatsing nooduitgangen en brandtrappen. 

Ontwerp. Aanpassing opdracht. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Per 17 juli 2017 gunde het CBS deze opdracht na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking aan bureau Inoforma, inmiddels bij naam gewijzigd BCQ . Bij de vernieuwing van de 

stookplaats periode najaar 2017 overgang 2018 is tevens gebleken dat de ruimte waarin de 

stookplaats is ondergebracht gecompartimenteerd brandvrij dient te worden gemaakt. Voorstel 

dit bijkomend luik bij wijziging onder dit ontwerpcontract te plaatsen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

NETHEID VAN DE STAD 

OPENBARE WERKEN 

24. CBS/2019/551 | plaatsing ondergrondse glasbol station  

Samenvatting 

Principiële beslissing omtrent het verplaatsen van locatie voor ondergrondse glasbol van parking 

St. Franciscuskerk naar parking aan station. 

Besluit: Goedgekeurd. 



OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

25. CBS/2019/770 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1913, 1920, 1917,1918 en 1919.  

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 

26. CBS/2019/786 | 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 

27. CBS/2019/763 | Principiële goedkeuring proefproject schoolstraten (Aug. 

Debunnestraat & Sint-Jansmolenstraat)  

Samenvatting 

In het kader van verkeersveiligheid zijn twee scholen in elkaars nabijheid (Basisschool de Kleine 

Prins en VBS Sint-Joris) vragende partij om het principe van een schoolstraat in te voeren ter 

hoogte van hun respectievelijke toegangen. Een schoolstraat is een straat die aan het begin en 

einde van de schooldag gedurende een bepaald tijdskader gesloten is voor gemotoriseerd verkeer. 

Besluit: Goedgekeurd. 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

28. CBS/2019/751 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor de bewegwijzering en plaatsen van 

signalisatie voor de Grensloop te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

29. CBS/2019/761 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

XXXXXXXX te Menen vraagt naar een oplossing om het zicht op het aankomend verkeer bij 

het uitrijden van de parking te verbeteren. 

Besluit: Goedgekeurd. 

GROENONDERHOUD 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

30. CBS/2019/764 | Verkaveling Lauwe aan de Leie 1228/1. LOT 11. Aanleg groen. 

Definitieve oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 



Het onderdeel groen voor lot 11 van de verkaveling Lauwe aan de Leie 1228/1 werd definitief 

opgeleverd op 5 maart 2019. Er werden geen opmerkingen genoteerd zodat het PV van de 

oplevering mag worden goedgekeurd en de resterende borgen voor dit lot mogen worden 

vrijgegeven. 

Besluit: Goedgekeurd. 

KLIMAAT 

OMGEVING 

31. CBS/2019/739 | Vraag tot schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris 

risicogronden Ezelbrugstraat 92+, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel Menen 2e afdeling, sectie A, nr. 340V9, gelegen te Ezelbrugstraat 92+, 8930 Menen 

schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd. 

32. CBS/2019/740 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

Lageweg 62, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel MENEN 1 AFD, sectie F, nr. 0520 X2, gelegen te Lageweg 62, 8930 Menen schrappen 

uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd. 

33. CBS/2019/743 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

Moeskroenstraat 469, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel MENEN 5 AFD, sectie A, nr. 0225 H3, gelegen te Moeskroenstraat 469, 8930 Menen 

schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd. 

34. CBS/2019/745 | Schrappen percelen uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

Kortewaagstraat 92, 8930 Menen  

Samenvatting 

De percelen MENEN 2 AFD, sectie B, nrs. 113G, 113A, 135E, 135G, 137H en 140G, gelegen te 

Kortewaagstraat 92, 8930 Menen schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd. 

35. CBS/2019/760 | Toelating magneetvissen in vijver Bois de Bologne  

Samenvatting 

Een erkende metaaldetectorist vraagt de toelating van de stad om te mogen magneetvissen in de 

vijver van Bois de Bologne. 

Besluit: Niet toegestaan omwille van veiligheidsredenen.  

ICT 

ECONOMAAT 

36. CBS/2019/618 | ICT Raamcontract Brugge - Goedkeuring tot afname van gegunde 

percelen voor ICT stad Menen en OCMW Menen  

Samenvatting 

ICT Raamcontract Brugge - Goedkeuring tot afname van gegunde percelen raamcontract ICT 

Brugge 

Besluit: Goedgekeurd. 



OMGEVING 

GROENDIENST 

37. CBS/2019/753 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

38. CBS/2019/489 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

39. CBS/2019/744 | Verdeling van een perceel met woonhuis, met aanhorigheden op en 

met grond gelegen in de Buurtweg 212 te Menen, doss. 973, kadastraal gekend onder 

de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel 376 L  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond, met woonhuis, met aanhorigheden op en met 

grond, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel 376 L, gekend als lot 1 

en 2 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd. 

40. CBS/2019/758 | princiepsontwerp KMO-project Waterstraat-Rekkemstraat  

Samenvatting 

Principieel akkoord tot het bouwen van KMO-units op de percelen ter hoogte van de hoek 

Waterstraat - Rekkemstraat, waarbij de opmerkingen van de adviezen van de dienst mobiliteit en 

dienst omgeving verwerkt dienen te worden. 

Besluit: Goedgekeurd. 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

41. CBS/2019/790 | Rechtszaken en betwistingen - Beslissing tot aanstelling raadsman 

met oog op juridische bijstand inzake personeelsdossier (ontslagvergoeding)  

Samenvatting 

In het kader van een personeelsdossier (ontslag) is juridische bijstand aangewezen, ter vrijwaring 

van de rechten van de stad Menen. en wordt voorgesteld een raadsman aan te stellen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

42. CBS/2019/792 | Rechtszaken en betwistingen - Stad Menen/NV Grensland Power  

inzake bouwen bijkomende windturbine site Menen- stand van zaken  

Samenvatting 

het schepencollege neemt kennis van actuele stand van zaken in dit dossier tot bouw ven een 

bijkomende windturbine op site Menen.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

 

 



FINANCIËN 

FINANCIËN 

43. CBS/2019/490 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 3 april 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 3 april 2019 voor een totaalbedrag 

van 2.107.951,57 euro. 

Besluit: Goedgekeurd. 

44. CBS/2019/768 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1026 tot en met 

nr. 1034 voor een totaalbedrag van 233.093,13 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1026 tot en met nr. 1034 voor een 

totaalbedrag van 233.093,13 euro. 

Besluit: Goedgekeurd. 

SPORT 

ECONOMAAT 

45. CBS/2019/673 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019. Gunning opdracht.  

Samenvatting 

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019. 

Gunning opdracht. 

Besluit: Goedgekeurd. 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

46. CBS/2019/774 | Doortocht en tijdelijke bewegwijzering Troeventocht op 26 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de 2de 

Troeventocht van toerisme Dadizele op 26 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

47. CBS/2019/777 | Feest van de Arbeid te Lauwe op 1 mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Feest van de Arbeid in café Astoria 

te Lauwe op 1 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

48. CBS/2019/778 | 1 mei stoet te Menen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 1 mei stoet te Menen op woensdag 1 

mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

49. CBS/2019/781 | Fietseducatieproject te Lauwe op 29 en 30 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een fietseducatieproject te Lauwe op 29 

en 30 april 2019 op de parking van Racing Lauwe.  

Besluit: Goedgekeurd. 



50. CBS/2019/782 | Boksgala Boxing Club Menen op 27 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het boksgala van Boxing Club Menen op 

27 april 2019 in CC De Steiger.  

Besluit: Goedgekeurd. 

51. CBS/2019/783 | Stoatsie Fjeste op 30 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Stoatsie Fjeste op 30 april 2019 in de 

Stationstraat te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd. 

52. CBS/2019/784 | Bloemen -en hoevemarkt op 27 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de bloemen -en hoevemarkt op 27 april 

2019 

Besluit: Goedgekeurd. 

53. CBS/2019/788 | De Panden - optreden Budget Trash en The Tubs op 19 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van optredens in het pand De Griek, gelegen 

in de Barakken Menen, op 19 april 2019.  

Een organisatie van De Panden - Cc De Steiger.  

Besluit: Goedgekeurd. 

54. CBS/2019/793 | 6de Grensloop op 17 mei 2019 - aanpassing TVR parkeerverbod 

Wervikstraat  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 6de Grensloop op vrijdag 17 mei 

2019 in het centrum van Menen.  

In de vorige zitting werd beslist de Wervikstraat pas om 19u00 af te sluiten. In navolging wordt 

ook het parkeerverbod aangepast naar van 17u00 naar 18u00. 

Besluit: Goedgekeurd. 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

55. CBS/2019/665 | Extra investering in afsluiter stadsfestival Salto.  

Samenvatting 

Op vraag van Team 8930 werd vanuit CC onderzocht hoe de afsluiter van stadsfestival Salto, op 

zondag 7 juli 2019, op de Groentemarkt extra aantrekkingskracht kon genereren. 

We stellen een afsluitend spektakel voor dat begroot wordt op € 30.000 (all-in). 

Besluit: Er wordt geen extra budget toegekend. De verdere organisatie van Salto wordt in het MJP 

2020-2025 opgenomen. 

CULTUUR 

56. CBS/2019/607 | Aanvraag tussenkomst Deaf Devils 4 mei 2019.  

Samenvatting 

Het project omvat een sportactiviteit (voetbal) en animatie achteraf.  Gericht op 

gehoorgestoorden en doven.  De stad ondersteunt de vergoeding voor de doventolken bij het 



evenement achteraf.  Werd reeds 2 maal ondersteund voor dit bedrag.  Gaat door op terreinen 

Rac. Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd. 

57. CBS/2019/757 | Werking Uitpas  

Samenvatting 

Stad Menen wenst toe te streden tot de werking Uitpas regio Zuidwest en Vlaanderen. 

Besluit: Verdaagd. 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

58. CBS/2019/741 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag 

zorgkrediet door een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag zorgkrediet door een 

onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


