
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 10 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 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/822 | MIROM Raad van Bestuur dd. 04.04.2019  

Samenvatting 

MIROM  Raad van Bestuur dd. 04.04.2019 

Besluit: Ter kennis genomen. 

2. CBS/2019/847 | Gemeeenteraadscommissie voor Sociaal Beleid  

Samenvatting 

Bijeenroeping van de gemeenteraadscommissie voor sociaal beleid op woensdag 24 april 2019 om 

20.00 uur. 

Op de agenda staat de uiteenzetting XXXXXXXX over de werking van W13. 

Ook de leden van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst worden mee uitgenodigd.  

Besluit: Ter kennis genomen. 

AGB 

AGB 

3. CBS/2019/835 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02.04.2019).  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02.04.2019) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

4. CBS/2019/833 | 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 

5. CBS/2019/779 | Bedrijventerrein Menen-Oost uitbreiding. Verkoop WVI aan Valtech.  

Samenvatting 

Kennisname schrijven WVI betreffende verkoop perceel industriegrond aan nv Valtech. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

6. CBS/2019/780 | Bedrijventerrein Menen-Oost uitbreiding. Verkoop WVI/ Sanitout.  

Samenvatting 

Bedrijventerrein Menen-Oost uitbreiding. Verkoop WVI aan bvba Sanitout. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

7. CBS/2019/775 | Kennisname verlenging opdracht 'raamcontract voor briefpapier en 

omslagen met eigen huisstijl en onbedrukte papierwaren ten behoeve van OCMW 

Menen en Stad Menen' (beslissing Vast Bureau 27.03.2019)  

Samenvatting 

Kennisname verlenging opdracht 'raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen huisstijl 

en onbedrukte papierwaren ten behoeve van OCMW Menen en Stad Menen' (beslissing Vast 

Bureau 27.03.2019) 

Besluit: Ter kennis genomen. 

SPORT 

SPORTDIENST 

8. CBS/2019/846 | Goedkeuring nieuwe statuten voor stedelijke sportraad  

Samenvatting 

Het CBS keurt de nieuwe statuten van de stedelijke sportraad goed. 

Deze statuten vervangen het vorige huishoudelijk reglement en de vorige statuten van de 

stedelijke sportraad. 

Besluit: Verdaagd. 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

9. CBS/2019/818 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen. 

10. CBS/2019/823 | Ingezonden evenementenformulieren van 28 maart 2019 tot 3 april 

2019.  

Samenvatting 



Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

11. CBS/2019/533 | Verslag van de vorige zitting dd. 03 april 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 03 april 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

12. CBS/2019/831 | Elk zijn Huis - algemene vergadering op 29.04.2019 om 18.00 uur in 

de Kulak  

Samenvatting 

Elk zijn Huis - algemene vergadering op 29.04.2019 om 18.00 uur in de Kulak 

Besluit: Goedgekeurd. 

VEILIGHEID 

OMGEVING 

13. CBS/2019/819 | Kansspelvergunning Café 't Vissershof  

Samenvatting 

Geen positieve verklaring voor het bekomen van een kansspelvergunning klasse C afleveren 

Besluit: er wordt door de burgemeester een negatief advies inzake kansspelinrichting klasse III 

afgeleverd. 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

14. CBS/2019/738 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd. 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

15. CBS/2019/807 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd. 

16. CBS/2019/810 | Gemeentelijke aanpassingspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

 



AGB 

AGB 

17. CBS/2019/844 | Permanentie PTW  

Samenvatting 

Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven ( onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking ) om de technische permanentie in het PTW te waarborgen door een externe 

firma. Het AGB waarborgt de permanentie voor het alarm. 

Besluit: Goedgekeurd. 

18. CBS/2019/848 | OC Lauwe  

Samenvatting 

De principiële beslissingen rond de exploitatie , de uitbating van de cafetaria en de communicatie 

naar de (toekomstige) gebruikers worden gevraagd aan het CBS. 

Besluit: Verdaagd. 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

19. CBS/2019/813 | Verkaveling Handboogstraat VK/1244/2 Lauwe. Fase 1. Voorlopige 

oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Voorlopige oplevering vond plaats op 8 februari 2019 zonder opmerkingen. Proces Verbaal mag 

worden goedgekeurd. 

Besluit: Goedgekeurd. 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

20. CBS/2019/834 | 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. 

KLIMAAT 

OMGEVING 

21. CBS/2019/664 | Subsidie ondergrondse glasbollen  

Samenvatting 

De regels voor het bekomen van OVAM-subsidie voor ondergrondse glasbollen is 

versoepeld.  Mirom vraagt of de stad geïnteresseerd is om bijkomende ondergrondse glasbollen te 

plaatsen. 

Besluit: Principieel akkoord. 

22. CBS/2019/812 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

Wevelgemstraat 35A, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel Menen 3 afd, sectie A, nr. 224 L2, gelegen te Wevelgemstraat 35A, 8930 Menen 

schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd. 



23. CBS/2019/816 | Verplaatsen glasbol Vlamingenstraat  

Samenvatting 

Omdat er veel sluikstort gebeurt bij de glasbol in de Vlamingenstraat op de huidige locatie, vraagt 

Mirom om de glasbol te mogen verplaatsen naar de parking van het vroeger politiekantoor in de 

Vlamingenstraat. 

Besluit: Goedgekeurd. 

OMGEVING 

OMGEVING 

24. CBS/2019/766 | Leiewerken publieke ruimte : wegenisprofiel in de kernzone en de 

randzone , kaaimuren peilen en aansluitingen  

Samenvatting 

Leiewerken publieke ruimte:wegenisprofiel, kaaimuren peilen en aansluitingen 

Eerste ontwerpprincipes voor : 

1.het wegenisprofiel Noordkaai en Sluizenkaai 

2. wegnemen parkeerplaatsen kant Noordkaai ( -100 langs jaagpad en -20 eerste deel Noordkaai) 

3. fases met doornsedes en grondplan thv fiets- en voetgangersbrug, profiel in de randzone 

4. niveaus kaaimuur ( keuze zitrand of leuning) 

Besluit: Goedgekeurd. 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

25. CBS/2019/535 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

26. CBS/2019/811 | Verdeling van percelen grond te Krommebeekstraat, gekend onder 

doss. nr. 974, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie B, deel van percelen 

nrs. 153/02 h, 154/02 k, 155/03 k, 212/04 b, 212 r en 212 s  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van percelen grond, kadastraal gekend onder de 2 afdeling, sectie B, deel 

van percelen nrs. 153/02 h, 154/02 k, 155/03 k, 212/04 b, 212 r en 212 s, gekend als lot 037 van 

het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd. 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

27. CBS/2019/704 | Rechtszaken en betwistingen. Procedure inzake bijdragen 

brandweerkosten 2006-2010 en 2011-2012.  

Samenvatting 

De stad Menen voert reeds meerdere jaren , en samen met andere gemeenten (Anzegem, 

Harelbeke, Zwevegem en Kuurne), een procedure tot betwisting en terugvordering van de 

omslagkosten voor brandweer, periodes 2006-2010 en 2011-2012. Het schepencollege wordt 

ingelicht omtrent de stand van zaken hieromtrent.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 



 

28. CBS/2019/845 | Rechtszaken en betwistingen. Weigering registratie wettelijke 

samenwoning. Kennisname vonnis RB 1e aanleg. Beslissing tot berusten.  

Samenvatting 

Binnen het kader van een procedure omtrent schijnsamenwoning ontving de stad hiervan vonnis 

uitgesproken door de rechtbank van 1e aanleg Kortrijk.   

Besluit: Goedgekeurd. 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

29. CBS/2019/536 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 10 april 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 10 april 2019 voor een totaalbedrag 

van 203.448,25 euro. 

Besluit: Goedgekeurd. 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

30. CBS/2019/820 | Doortocht Peking to Paris op 6 en 7 juli 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van Peking to Paris op 6 en 7 juli 2019. 

Dit betreft een rit voor oude voertuigen (1907-1978) en geen snelheidsrally. 

Besluit: Goedgekeurd. 

31. CBS/2019/821 | Vetten os op 28 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Vetten os op 28 april 2019. 

TVR en geluidsvoorwaarden werden opgemaakt.  

Besluit: Goedgekeurd. 

32. CBS/2019/825 | Schoolfeest vbs Blijdhove op 5 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het schoolfeest van vbs Blijdhove, Guido 

Gezellelaan, op 5 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

33. CBS/2019/827 | 3de buurtfeest Nieuwe Tuinwijk op 27 april 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het 3de buurtfeest in de Nieuwe 

Tuinwijk op 27 april 2019.  

Besluit: Goedgekeurd. 

34. CBS/2019/828 | G-footballcup op 4 en 5 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de G-footballcup op 4 en 5 mei 2019. 

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 05u. Normaal sluitingsuur is 03u. 

In 2018 verkreeg de organisatie een toelage van € 200. 



Deze toelage werd opnieuw aangevraagd. Dit werd reeds goedgekeurd cbs 3 april. 

Besluit: Goedgekeurd. 

35. CBS/2019/829 | Rock Ricard dag op 30 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Rock Ricard dag in café Bar-Choc op 

donderdag 30 mei 2019.  

Besluit: Goedgekeurd. 

36. CBS/2019/838 | Festival van de boekhandel op 13 april 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Festival van de Boekhandel, in de 

Standaard Boekhandel en L'Epoque, op 13 april 2019. 

Aanvraag voor parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen en het spannen van een kabel over de weg (in 

de lucht) tussen de twee panden.  

Besluit: Goedgekeurd. 

37. CBS/2019/839 | Communiefeest in de Eendrachtstraat te Menen op 11 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een communiefeest in de Eendrachtstraat 

te Menen op 11 mei 2019.  

Aanvraag voor de inname van een stukje openbaar domein voor het plaatsen van een tent (4 op 

3) voor het huis (plaatsing op 10 mei en afbraak op 12 mei). Ligt op het einde van een 

doodlopende straat.  

Besluit: Goedgekeurd. 

38. CBS/2019/840 | Trouwfeest in de Waterstraat te Lauwe op 19 april 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een trouwfeest in de Waterstraat te 

Lauwe op 19 april 2019.   

Aanvrager wenst een foodtruck te plaatsen voor hun huis.  

Besluit: Goedgekeurd. 

OPENBARE WERKEN 

39. CBS/2019/841 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Meikermis van 12 mei 

2019 te Menen-Lauwe  

Samenvatting 

Het voorstel tot het opstellen van kermisinrichtingen + een lijst met foorkramers wordt 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd. 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

40. CBS/2019/803 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag 

gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof door een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof door een onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd. 



KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

41. CBS/2019/843 | Kerkbesturen: Haalbaarheidsonderzoeken  

Samenvatting 

Zesde oproep projectbureau open kerken: Haalbaarheidsonderzoek voor Sint-Jozefskerk: 

aanvraagformulier 

Consensus met kerkfabriek Sint-Bavo om momenteel nog geen haalbaarheidsonderzoek voor de 

Verrijzeniskerk aan te vragen 

Besluit: Goedgekeurd. 

ONDERNEMEN 

OMGEVING 

42. CBS/2019/802 | Drankvergunning (enkel gegiste dranken) De Griek (pop-up)  

Samenvatting 

De drankvergunning voor het schenken van gegiste dranken aan XXXXXXXX voor de 

inrichting De Griek (pop-up) gelegen te Rijselstraat 133-135, 8930 Menen verlenen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

43. CBS/2019/794 | Afdeling Interne zaken - dienst veiligheid en samenleven - afschaffen 

activa-pvp vanaf 1/7/2019.  

Samenvatting 

Afdeling Interne zaken - dienst veiligheid en samenleven - afschaffen activa-pvp vanaf 1/7/2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

44. CBS/2019/795 | Voorstel van data voor viering per kwartaal van pensioenen en 

personeelsleden met 25 jaar dienst gecombineerd met de eedaflegging voor nieuwe 

personeelsleden.  

Samenvatting 

Voorstel van data voor viering per kwartaal van pensioenen en personeelsleden met 25 jaar dienst 

gecombineerd met de eedaflegging voor nieuwe personeelsleden. 

Besluit: Goedgekeurd. 

45. CBS/2019/805 | Afdeling Vrije Tijdszaken - Sportdienst - aanvraag vervanging wegens 

ziekte van een voltijds (38/38) technieker-zaalwachter.  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - Sportdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een voltijds (38/38) 

technieker-zaalwachter D1-D3. 

Besluit: Verdaagd. 

46. CBS/2019/809 | Afdeling Vrije Tijdszaken - dienst Evenementen - aanvraag vervanging 

voltijds (38/38) administratief medewerkster - afwezig wegens ziekte.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije Tijdszaken - dienst Evenementen - aanvraag vervanging voltijds (38/38) 

administratief medewerkster - afwezig wegens ziekte 

Besluit: Verdaagd. 



47. CBS/2019/814 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - vacantverklaring van de 

functie van Milieuconsulent B1-B3 (m/v) ten behoeve van de Omgevingsdienst.  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - vacantverklaring voor de functie van Milieuconsulent B1-B3 

(m/v) ten behoeve van de Omgevingsdienst. 

Besluit: Goedgekeurd. 

48. CBS/2019/824 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - dienst mobiliteit en wegen -  

vacantverklaring voor de functie van deskundige verkeer & mobiliteit B1-B3 (m/v)  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - dienst mobiliteit en wegen -  vacantverklaring voor de 

functie van deskundige verkeer & mobiliteit B1-B3 (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd. 

49. CBS/2019/826 | Stad en OCMW Menen - vacant verklaring bij wijze van aanwerving 

van één voltijdse of deeltijdse werkvrouw(-man)/ huishoudhulp E1-E3 (m/v)  

Samenvatting 

Stad en OCMW Menen - vacant verklaring bij wijze van aanwerving van één voltijdse of deeltijdse 

werkvrouw(-man)/ huishoudhulp E1-E3 (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


