
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 17 april 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, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/886 | MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 28.02.2019  

Samenvatting 

MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 28.02.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/887 | 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 

 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

3. CBS/2019/874 | Kampeerautoterrein - kennisname goedkeuring verlenging van het 

verkrijgen van de omgevingsvergunning  

 

Besluit: Verdaagd 

 



B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

4. CBS/2019/593 | Verslag van de vorige zitting dd. 10 april 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 10 april 2019. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing agendapunt nr. 24 Leiewerken publieke ruimte: 

wegenisprofiel in de kernzone en de randzone, kaaimuren peilen en aansluitingen. 

 

5. CBS/2019/817 | WVI - Algemene vergadering donderdag 27 juni 2019  

Samenvatting 

WVI - Algemene vergadering donderdag 27 juni 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/892 | IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur  

Samenvatting 

IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

7. CBS/2019/859 | Lezing ‘religie, geweld en beeldvorming’ door Jonas Slaats in het 

kader van de preventie van radicalisering en polarisering.  

Samenvatting 

In het kader van de preventie van radicalisering en polarisering wil de deradicaliseringsambtenaar 

een lezing organiseren in CC De Steiger voor de burgers omtrent de thema’s religie, geweld en 

beeldvorming. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

8. CBS/2019/837 | Hoeve ' Haute Cense' : stand van zaken + te nemen principiële 

beslissingen  

Samenvatting 

In 2017 werd de Hoeve “Haute Cense” aangekocht door Stad Menen, deels in het kader van het 

Masterplan en deels in het kader van de opwaardering van de site. 

Teneinde de site op te waarderen dienen er een aantal principiële beslissingen te worden 

genomen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

9. CBS/2019/832 | Princiepsbeslissing rond aanleg garagestraat Tuinwijk  

Samenvatting 

Naar aanleiding van het dossier voor de sloop van de school Tuinwijk Lauwe, kan de principiële 

vraag gesteld worden of de aanleg van een garagestraat opportuun is binnen het dossier van de 

aanleg omgeving na de sloop. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10. CBS/2019/888 | 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 

11. CBS/2019/860 | Problematiek sluipverkeer Pikstraat- Te verwijzen naar de 

gemeenteraadscommissie Verkeer & Mobiliteit  

Samenvatting 

Naar aanleiding van verschillende meldingen van sluipverkeer in de Pikstraat, voerde de politie 

diverse metingen uit. Daaruit bleken de geschetste problemen zich ook effectief voor te doen. De 

politiediensten stellen voor om de plaatsing van een tractorsluis te voorzien. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/862 | Bewonersvergadering Wahisstraat - stappenplan  

Samenvatting 

Op 15/03/2019 ging in de Wahisstraat een bewonersvergadering door naar aanleiding van de 

problematiek rond parkeren en de snelheidsproblematiek in de straat. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

FINANCIËN 

13. CBS/2019/895 | Mandaatstelling aan Mirom om op te treden als aankoopcentrale 

vuilnisbakken voor stad Menen  

Samenvatting 

Aankoop van vuilnisbakken voor de entiteit - Verwijs naar Gemeenteraad april voor 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 



OMGEVING 

14. CBS/2019/866 | project GRAEG woonconcept voor ouderen  

Samenvatting 

voorstelling project GRAEG - woonproject voor ouderen - op de site van het Sociaal Oord 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/873 | nieuw kantoorgebouw voor notariaat, boekhouder en bouwpromotor  

Samenvatting 

voorstelling ontwerp tot het bouwen van een kantoorgebouw voor notariaat, boekhouder en 

bouwpromotor 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/877 | Gewestelijke Publiciteitsverordening  

Samenvatting 

Departement Omgeving, afdeling Beleidsontwikkeling en Juridsiche Ondersteuning (BJO) legt het 

ontwerp-van plan-merscreening voor bij het ontwerp van gewestelijke publiciteitsverordening. 

Opmerkingen dienen binnen de 30 dagen (vanaf 09-04-2019) overgemaakt aan 

BJO.omgeving@vlaanderen.be. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

17. CBS/2019/595 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Opname in het vergunningenregister van een bijgebouw als vergund geachte constructie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

18. CBS/2019/596 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 17 april 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 17 april 2019 voor een totaalbedrag 

van 280.572,14 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/861 | Gemeentebelasting op wedkantoren  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op wedkantoren. Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



20. CBS/2019/863 | Belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door 

nijverheids- of handelsbedrijven of -instellingen.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op het plaatsen van permanente 

wegwijzers door nijverheid- of handelsbedrijven of –instellingen. Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/864 | Indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig.  

Samenvatting 

art. 56 § 1 DLB; 

art. 170 § 4 eerste lid van de Grondwet; 

bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/879 | Gemeentelijke activeringsheffing.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentelijke activeringsheffing. Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/890 | Andere toelagen 2019 - deel 1  

Samenvatting 

Goedkeuren van nominatieve subsidies voorzien in het budget 2019 - deel 1 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/891 | Gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen-kramen-tafels-

stoelen-koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen-kramen-

tafels-stoelen-koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BURGERLIJKE STAND 

BURGERLIJKE STAND 

25. CBS/2019/854 | Omzetting concessie naar 10 jaar wegens niet betaling  

Samenvatting 

Omzetting concessie naar 10 jaar wegens niet betaling 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



26. CBS/2019/856 | Omzetting concessie naar 10 jaar wegens ontbreken van zerk  

Samenvatting 

Omzetting concessie naar 10 jaar wegens ontbreken van zerk 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/858 | Aanvragen nieuwe graf-, columbarium- en urnenveldconcessies, 

naamplaatjes, hernieuwingen, verlengingen, wijzigingen voor de begraafplaatsen 

Menen, Menen2, Lauwe en Rekkem  

Samenvatting 

Aanvragen nieuwe graf-, columbarium- en urnenveldconcessies, naamplaatjes, hernieuwingen, 

verlengingen, wijzigingen voor de begraafplaatsen Menen, Menen2, Lauwe en Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

28. CBS/2019/867 | Goedkeuring nieuwe statuten voor stedelijke sportraad  

 

Besluit: Verdaagd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

29. CBS/2019/865 | GBS Barthel (Rekkem):vaste benoeming - correctie i.k.v. de regeling 

TBS ob  

Samenvatting 

gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem):vaste benoeming - correctie in het kader van de 

regelgeving ter beschikking stelling wegens ontstentenis van betrekking. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

30. CBS/2019/876 | Infosessie horeca - 'klaar voor het nieuwe terrasseizoen'  

Samenvatting 

Inrichten infosessie i.s.m. Dieltjens - horecamanagement 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

31. CBS/2019/842 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - dienst feestelijkheden - dienst 

gebouwen - her aanstelling 2 voltijds (38/38) techniekers ten behoeve van de afdeling 

Omgeving en Infrastructuur.  

 



Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - dienst feestelijkheden - dienst gebouwen - her aanstelling 2 

voltijds (38/38) techniekers D1 -D3, ten behoeve van de afdeling Omgeving en Infrastructuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/885 | 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: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/900 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - vacantverklaring van de 

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

goedkeuren aangepaste functiebeschrijving in infobundel  

Samenvatting 

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

(m/v) ten behoeve van de Omgevingsdienst - goedkeuren aangepaste functiebeschrijving in de 

infobundel 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


