
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 22 mei 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 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

1. CBS/2019/1192 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - selectie Milieuconsulent B1-

B3 (m/v) ten behoeve van de Omgevingsdienst. Voorstel van wijziging jury  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - selectie Milieuconsulent B1-B3 (m/v) ten behoeve van de 

Omgevingsdienst. Voorstel van wijziging jury. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

2. CBS/2019/1155 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor private 

huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2019/1160 | 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 

4. CBS/2019/1158 | Kerst in Menen op vrijdag 20 december 2019  

Samenvatting 

Kerst in Menen op vrijdag 20 december 2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/1177 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/1178 | Ingezonden evenementenformulieren van 8 mei 2019 tot 14 mei 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

7. CBS/2019/1137 | Platform Grensland Menen-Wervik. Convenant.  

Samenvatting 

Schrijven Platform dd. 10.04.19 ivm ondersteuning via convenant. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

8. CBS/2019/1078 | Onthaalmoment nieuwe inwoners  

Samenvatting 

Verwelkoming nieuwe inwoners tijdens Wieltjesfeesten 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

9. CBS/2019/896 | Verslag van de vorige zitting dd. 15 mei 2019  



Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 15 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing opmerkingen. 

 

10. CBS/2019/1126 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 5 juni 2019  

Samenvatting 

De agenda van de gemeenteraad van 5 juni 2019 dient vastgesteld te worden. De agenda van de 

gemeenteraad bevat de dagordepunten die door het college van burgemeester en schepenen aan 

de voorzitter van de gemeenteraad worden meegedeeld. 

Besluit: Goedgekeurd en aan de Voorzitter van de gemeenteraad overgemaakt.  

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

11. CBS/2019/897 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

ECONOMAAT 

12. CBS/2019/815 | Levering en plaatsing van 1 sportkooi Vredesplein - gunning opdracht  

Samenvatting 

Levering en plaatsing van 1 sportkooi Vredesplein - gunning opdracht 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

13. CBS/2019/1128 | Dossier 01.01.2020 - 31.12.2025 intergemeentelijke samenwerking 

'kwalitatief wonen in de grensstreek' Mesen, Wervik en Menen  

Samenvatting 

Nieuw dossier IGS 'Kwalitatief wonen in de grensstreek': periode 01.01.2020 - 31.12.2025 

Besluit: Goedgekeurd en naar de Gemeenteraad van 05 juni 2019 verwezen. 

 

14. CBS/2019/1143 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/1151 | Aanstelling controleambtenaar leegstand en verwaarlozing 

woningen en/of gebouwen  

Samenvatting 



Aanstelling controleambtenaar leegstand en verwaarlozing woningen en / of gebouwen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

BIBLIOTHEEK 

16. CBS/2019/1124 | aankoop zelf uitleensysteem voor bibliotheek Lauwe : 

princiepsbeslissing  

Samenvatting 

 Principiële goedkeuring voor de aankoop van een systeem van automatische toegangscontrole en 

zelf uitleen voor de bibliotheek van Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

17. CBS/2019/1159 | Gebouw oude Tabaksfabriek Menen. Inrichting zaalruimte. 

Vaststellen wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden(verwijzing naar 

Gemeenteraad 5 juni 2019).  

Samenvatting 

Reeds enkele jaren geleden werd de oude Tabaksfabriek "Dheygere" gelegen Ieperstraat tussen 

Markt en gebouw van de St. Franciscuskerk omgebouwd tot woonsite en dit in samenwerking met 

een private partner. Een deel van de ruimtes gelegen langs de straatkant bleef daarbij eigendom 

van de stad doch werd behoudens de aanbreng van basisnutsvoorzieningen voorlopig niet 

ingericht. Het College opteert deze ruimte inrichten tot zaalruimte met polyvalent karakter ten 

behoeve van initiatieven en groeperingen binnen het brede sociaal-cultureel veld. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de Gemeenteraad van 05 juni 2019 verwezen. 

 

18. CBS/2019/1163 | Sportzaal Vauban. Aanpassingswerk VIP-ruimte. Vaststelling wijze 

van gunnen en gunningsvoorwaarden (verwijzing Gemeenteraad 5 juni 2019).  

Samenvatting 

In dj 2018 werd een ontwerper aangesteld met als opdracht ontwerp van werken voor de 

verbouwing van sporthal Vauban gelegen Waalvest. De opmaak van een concreet 

verbouwingsprogramma is gaande. Daarbij worden ook CC de Steiger als gebouwbeheerder en 

de vereniging Volley Club Menen vzw als gebruiker betrokken. De te maken keuzes zijn niet 

eenvoudig maar werden duidelijker naar aanleiding van bestuurlijke en inhoudelijke wijzigingen 

binnen de werking en de sportieve ambities van het Volley Club Menen. De definitieve vastlegging 

van het verbouwingsprogramma is nog niet aan de orde. Anderzijds werd wel gevraagd door het 

Volley Club Menen een aanpassing van de bestaande VIP-ruimte reeds te mogen uitwerken m.h.o. 

op het komende seizoen dat aanvangt in oktober 2019. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de Gemeenteraad van 05 juni 2019 verwezen. 

 

19. CBS/2019/1164 | Bestand subsidieerbare infrastructuurdossiers Agion. Bevestiging.  

Samenvatting 

Vanwege Agion (Agentschap Infrastructuur Onderwijs dat de betoelaging van de oprichting en 

inrichting van onderwijsinfrastructuur namens de Vlaamse Overheid beheert) werd per 8 maart 

2019 de vraag ontvangen te willen bevestigen als bestaande aanvragen momenteel in het bestand 

bekend doch noch zonder dossier gebleven, in het bestand dienen te blijven. Uiterlijk 6 september  



 

2019 dient daarop antwoord te zijn ontvangen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

20. CBS/2019/1133 | Voorstel tot inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de 

Assets van de distributienetbeheerder en de gemengde intercommunale Gaselwest.  

Verwijzing naar de gemeenteraad van 5 juni 2019.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de verwijzing naar de 

Gemeenteraad dd. 5 juni 2019 waarin het reglement en de simulatie worden geagendeerd ter 

goedkeuring.   

Besluit: Goedgekeurd en naar de Gemeenteraad van 05 juni 2019 verwezen. 

 

21. CBS/2019/1153 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1924, 1929 & 1933.  

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 

22. CBS/2019/1161 | 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 

23. CBS/2019/1135 | Burgemeesterconvenant 2030 - actielijst  

Samenvatting 

Zoals voorgesteld op de Conferentie van Burgemeesters van 8 februari, is het de doelstelling om 

vóór de zomer van 2019 het vernieuwde Burgemeesterconvenant te ondertekenen en de 

krijtlijnen van een gezamenlijk actieprogramma goed te keuren.  Net zoals in 2013 doen we dat 

opnieuw als één regio, met alle lokale besturen uit de regio samen.  In het 'oude' 

Burgemeesterconvenant streefde de regio naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% 

tegen 2020.  Het vernieuwde Burgemeesterconvenant omvat de ambitie om tegen 2030 40% CO2 

te besparen t.o.v. 2005, én om acties rond klimaatadaptatie op te pakken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

24. CBS/2019/1142 | vraag tot functiewijziging gelijkvloers pand Rijselstraat 110,  

prioriteit 2 volgens masterplan Leiewerken  

Samenvatting 

Betreffende de functiewijzing van het gelijkvloers van het pand Rijselstraat 110, werd een aanvraag 

tot omgevingsvergunning ingediend. 

Dit pand situeert zich binnen de contour van het Masterplan Leieboorden en kreeg prioriteit 2. 

Wordt dit pand wenselijk aangekocht of niet? 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

25. CBS/2019/910 | Vraag tot principiële goedkeuring inplanting pakjesautomaat aan 

Menen-Grensland    

 

Besluit: Verdaagd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

26. CBS/2019/1162 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

goed op naam van De Eetboetiek voor de gevraagde oppervlakte van 24,00 (8m x 3m) m² wordt 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

goed op naam van Domino's pizza Menen voor de gevraagde oppervlakte van 14,60 (7,3m x 

2,00m) m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1165 | Aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras  

 

Besluit: Verdaagd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

28. CBS/2019/898 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1103 | Aanstelling omgevingsambtenaar - milieu  

Samenvatting 



Gezien de huidige omgevingsambtenaar milieu vanaf 1 juni onbetaald verlof neemt, is er geen 

omgevingsambtenaar milieu meer aanwezig in de dienst omgeving.  De huidige milieuconsulent 

voldoet vanaf 1 augustus 2019 aan de wettelijke voorwaarden om aangesteld te worden als 

omgevingsambtenaar milieu. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de Gemeenteraad van 05 juni 2019 verwezen. 

 

30. CBS/2019/1138 | Verdeling van een hoeve op en met landbouwgronden gelegen in de 

Slingerstraat 62 te Menen, kadastraal gekend onder de 2 afdeling, sectie A, percelen 

nrs. 226/02 a, 227 c, 227 d, 227 e, 227 f, 227 g, 227 h, 229 f, 229 g, 233 f, 233 g en 234 a 

- Dossier nr. 983  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een hoeve op en met landbouwgronden gelegen in de Slingerstraat 

62 te Menen, kadastraal gekend onder de 2 afdeling, sectie A, percelen nrs. 226/02 a, 227 c, 227 d, 

227 e, 227 f, 227 g, 227 h, 229 f, 229 g, 233 f, 233 g en 234 a - zie kadastraal plan van de Notaris. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1144 | Verdeling van een woonhuis op en met grond gelegen in Opstal 28 

te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3 afdeling, sectie A, percelen nrs. 418/02 a 2 

(lot 1) en 418/02 b 2 (lot 2)  

Samenvatting 

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

afdeling, sectie A,  percelen nrs. 418/02 a 2 (lot 1) en 418/02 b 2 (lot 2), gekend als lot 1 en lot 2 

van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

32. CBS/2019/899 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 22 mei 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 22 mei 2019 voor een totaalbedrag 

van 164.876,46 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1166 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt - kohierartikel 

638000002 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikel 638000002 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1167 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 628000037 - 

aanslagjaar 2018  

Samenvatting 



Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als leegstaand aangaande kohierartikel 628000037 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/1168 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 628000036 - 

aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als leegstaand aangaande kohierartikel 628000036 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1169 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op ongeschikte en 

onbewoonbare woningen - kohierartikel 648000003 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op ongeschikte en onbewoonbare 

woningen aangaande kohierartikel 648000003 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

37. CBS/2019/1125 | Aanvraag logistieke medewerking stad Menen voor Menen Beacht  

Samenvatting 

VC Parky vraagt de logistieke medewerking van stad Menen voor de organisatie van Menen 

Beacht die doorgaat op de Groentenmarkt op 12, 13 en 14 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

38. CBS/2019/1148 | Seizoenswissel CC De Steiger op 7 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de seizoenswissel van CC De Steiger op 

7 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/1150 | Rommel@Lauwe op 2 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Rommelmarkt te Lauwe op 2 juni 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/1152 | Lauwe koerse op 8 en 9 juni 2019  



Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 2 wielerwedstrijden (nieuwelingen en 

elite/beloften) onder de naam 'Lauwe Koerse' tijdens het Pinksterweekend op 8 en 9 juni 2019 te 

Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/1154 | Astorfeesten op 8 en 9 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Astorfeesten op 8 en 9 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/1157 | Nieuwjaarsreceptie ere-genodigden 9 januari 2020  

Samenvatting 

In plaats van louter een nieuwjaarsreceptie, wordt ook een nieuwjaarsconcert gratis aangeboden 

aan de aanwezige ere-genodigden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/1171 | Tijdelijke politieverordening Grensrock 2019. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Deze tijdelijke politieverordening, verbod op glas, sterke dranken en sampling wordt jaarlijks 

opgemaakt voor het festival Grensrock. Dit jaar vindt Grensrock plaats op 28 en 29 juni 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1172 | Bedevaart aan het Provinciaal Mausoleum op 9 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de jaarlijkse bedevaart aan het provinciaal 

Mausoleum van Politieke Gevangenen Menen op 9 juni 2019 op de stedelijke begraafplaats gelegen 

in de Ieperstraat te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/1174 | Communiefeest in de Georges Dobbelsstraat op 9 juni 2019.  

Samenvatting 

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

Dobbelsstraat te Menen op 9 juni 2019  

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/1176 | Sinksenbraderie op 10 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Sinksenbraderie met kermis op 10 

juni 2019 in de Barakken te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



47. CBS/2019/1186 | Provinciaal kampioenschap Aspiranten en Miniemen op 2 juni 2019 

te Menen - aanpassing TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de wielerwedstrijd 'provinciaal 

kampioenschap Aspiranten en Miniemen' op 2 juni 2019 te Menen. 

Een organisatie van KWSC Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

48. CBS/2019/1170 | Gebruik polyvalente ruimte Tabaksfabriek voor een theaterproject 

tijdens Salto.  

Samenvatting 

Voor een theaterproject i.h.k.v. het stadsfestival Salto wil CC De Steiger vzw de polyvalente 

ruimte van de Tabaksfabriek gebruiken.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

49. CBS/2019/1146 | Oprichting kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed Menen.  

Samenvatting 

Oprichting kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de Gemeenteraad van 05 juni 2019 verwezen. 

 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

50. CBS/2019/1121 | uitbreiding openingsuren bibliotheek  

Samenvatting 

Voorstel om de openingsuren van de bibliotheek in Menen te verhogen en gelijk te schakelen 

zodat de bibliotheek iedere dag van 10 tot 19 uur open is 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

51. CBS/2019/1173 | Project KI:SS West - Communicatie actie 'Ik koop lokaal'  

Samenvatting 

Kleurwedstrijd maand juni 'Ik koop lokaal bij een winkelier van hier' (vervolgactie 2018). Vraag 

Ondernemerscentrum tot promoten campagne via stedelijke kanalen + bestellen/distributie 

nodige kleurplaten aan de deelnemende handelaars 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 



PERSONEEL 

52. CBS/2019/1145 | Goedkeuren ontwerp van gezamenlijk organogram stad en OCMW  

Samenvatting 

Goedkeuren ontwerp van gezamenlijk organogram stad en OCMW 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/1147 | Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité 

en Hoog Overlegcomité.  

Samenvatting 

Goedkeuren agenda eerstvolgend overleg Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 

Overlegcomité.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


