
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 29 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/2019/1233 | Kennisname feiten (die mogelijks een tuchtvergrijp uitmaken) - 

eventuele opdracht aan tuchtonderzoeker tot het opstarten van een tuchtonderzoek.  

Samenvatting 

Kennisname feiten (die mogelijks een tuchtvergrijp uitmaken) - eventuele opdracht aan 

tuchtonderzoeker tot het opstarten van een tuchtonderzoek. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

JURIDISCHE DIENST 

2. CBS/2019/1267 | Rechtszaken en betwistingen. Personeelsdossier.  Aanstelling 

raadsman en voeren van verweer.  

Samenvatting 

Ontvangst dagvaarding op 29.05.2019 om te verschijnen voor de arbeidsrechtsbank Gent op 11 

juni 2019. 

Advocatenkantoor Publius verleende eerder advies in dit dossier. 

Het is noodzakelijk een raadsman aan de stellen ter verdediging van de belangen van de stad 

Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

3. CBS/2019/1191 | MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 04.04.2019  

Samenvatting 



MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 04.04.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

4. CBS/2019/1199 | LEIEDAL: - Agenda Raad van Bestuur dd. 24.05.2019 - Verslag Raad 

van Bestuur dd. 10.05.2019  

Samenvatting 

LEIEDAL 

- Agenda Raad van Bestuur dd. 24.05.2019 

- Verslag Raad van Bestuur dd. 10.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/1220 | WVI - Jaarverslag 2018 en strategisch plan 2019-2025  

Samenvatting 

WVI - Jaarverslag 2018 en strategisch plan 2019-2025 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/1225 | WVI - verslag raad van bestuur dd. 08.05.2019  

Samenvatting 

WVI - verslag raad van bestuur dd. 08.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7. CBS/2019/1212 | 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 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/1194 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 7.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

 

 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

9. CBS/2019/1197 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

10. CBS/2019/1211 | Ingezonden evenementenformulieren van 15 mei 2019 tot 22 mei 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

11. CBS/2019/956 | Verslag van de vorige zitting dd. 22 mei 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 22 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1185 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 5 juni 2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad dd. 5 juni 2019 dienen verdeeld te worden per schepen. 

De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/1193 | Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering dd. 

26.06.2019  

Samenvatting 

Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering dd. 26.06.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

14. CBS/2019/1198 | Uitbetaling van inbraakpreventiepremie 2019 LIJST 2  

Samenvatting 

Uitbetaling van de inbraakpreventiepremies - 2de lijst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

15. CBS/2019/1237 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

16. CBS/2019/1190 | Beroep tegen opname in het gemeentelijk leegstandsregister - 

Woningen gelegen Rijselstraat 102 en 104  

Samenvatting 

Beroep tegen opname in het gemeentelijk leegstandsregister - Woningen gelegen Rijselstraat 102 

en 104. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

17. CBS/2019/1234 | Voornemen tot starten van lokale (gezondheids) preventiewerking 

i.s.. LOGO Leiedal naar aanleiding van subsidies die ter beschikking worden gesteld 

door de Vlaamse overheid mits intergemeentelijke samenwerking.  

Samenvatting 

 Er worden subsidies beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid,  ter ondersteuning van het 

lokaal gezondheidsbeleid (voor personeelsinzet) 

Het indienen van een voornemen tot deelname ten laatste op  31.05 (bijgevoegd document) is een 

voorwaarde om dit jaar te kunnen aanspraak maken op het totale subsidiebedrag van 2019,  het 

indienen van dit document opent mogelijkheden maar impliceert echter geen verplichte deelname 

Een intergemeentelijke samenwerking van min. 2 aaneensluitende lokale besturen binnen de 

eerstelijnszone is noodzakelijk,  de aanvraag wordt ingediend door een bestaande of nieuw op te 

starten intergemeentelijke samenwerking. 

Het betreft een co-financiering voor een geraamd bedrag (zie bijlage) gebaseerd op basisbedrag 

van 3000 euro + 0.08 per inwoner+ 0,08 per inwoner met verhoogde tegemoetkoming. Voor 

Menen betekent dit een jaarlijks bedrag van 6227 euro als cofinanciering 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

18. CBS/2019/1221 | Kampeerwagen terrein  

Samenvatting 

Tijdens de zitting van CBS van 24 april werd beslist dat het dossier van het kampeerautoterrein 

zal worden opgevolgd door het AGB. 

Er werd een voorstel van een nota opgemaakt ( met concept van ontwerp, raming ) dat later ook 

(deels) kan dienen als basis voor de toeristische fiche, aanvraag stedenbouwkundige vergunning, 



vermelding op sites van kampeerwagens ( bv. https://www.campercontact.com/nl ) , en dergelijke 

meer. 

Er wordt een beslissing gevraagd rond het project aanpak, beschrijving project, raming project, 

ondernemingsplan en de procedures. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

19. CBS/2019/1200 | Vernieuwen betonvakken in kader van structureel onderhoud wegen  

Samenvatting 

Binnen het structureel onderhoud wegen wordt voorgesteld om volgende werken uit te voeren: 

1. herstel betonvak Bruggestraat ter hoogte van huisnummer 560 - 560 A 

2. herstel betonvakken Wervikstraat ter hoogte van de firma Transcot en nieuwbouw Decospan 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

20. CBS/2019/1204 | 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 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/1188 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Nieuwe aanvragen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

22. CBS/2019/1203 | Gemeentelijke Inventaris Risicogronden: Correctie Percelen, 

startdatum, potentiële risicopercelen  

 

Besluit: Verdaagd  

 

 

 

 

https://www.campercontact.com/nl


OMGEVING 

OMGEVING 

23. CBS/2019/1081 | Goedkeuring beheersplan oude vestingen Menen door Onroerend 

Erfgoed.                                     

 

Besluit: Verdaagd 

 

24. CBS/2019/1139 | Barakkenpark visienota  

 

Besluit: Verdaagd 

 

25. CBS/2019/1184 | Leiewerken -verslag overleg 16-05-2019 voorbereiding sloopdossier 

panden  

Samenvatting 

Leiewerken -verslag overleg 16-05-2019 voorbereiding sloopdossier panden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

26. CBS/2019/958 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1202 | Verdeling van een woonhuis met aanhorigheden en medegaande 

grond, gelegen in de Kardinaal Cardijnlaan 24 te Menen, kadastraal gekend onder de 

2 afdeling, sectie A, perceel 343 e 6 - doss. 985  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis met aanhorigheden en medegaande grond, kadastraal 

gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel 343 e 6, met een oppervlakte van 2a 05 ca 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/1206 | Verdeling van percelen landbouwgronden gelegen in de  Grote 

Kruisstraat te Lauwe + Bedevaartweg te Rekkem, kadastraal gekend onder de 3de 

Afdeling en de 5de Afdeling , sectie C, deel van percelen nrs. 459 b, 462 a en 512 b en 

deel van nr. 536 a - doss. 986  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van percelen landbouwgronden, kadastraal gekend onder de 3de afdeling 

(Lauwe) en 5de afdeling (rekkem), sectie C, deel van nrs. 459 b, 462 a en 512 b en deel van nr. 

536 a. 

Besluit: Goedgekeurd  

 

 



FINANCIËN 

ECONOMAAT 

29. CBS/2019/1210 | Aankoop van afvalbakken entiteit Menen - Goedkeuring 

gunningsverslag Mirom Menen en toewijzing  

Samenvatting 

Aankoop van afvalbakken entiteit Menen - Goedkeuring gunningsverslag Mirom Menen en 

toewijzing  

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

30. CBS/2019/959 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 29 mei 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 29 mei 2019 voor een totaalbedrag 

van 497.378,07 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1208 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1615, 1631 en 

1686  voor een totaalbedrag van 74.109,29 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1615, 1631 en 1686 voor een totaalbedrag van 

74.109,29 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

32. CBS/2019/1213 | Communiefeest in de Voskenstraat op 15 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een communiefeest in de Voskenstraat te 

Menen op 15 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1214 | Sportdag vbs 't Paradijs Rekkem op 25 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de sportdag van vbs 't Paradijs te Rekkem 

op 25 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1215 | Autovrije speelstraat in de Koningstraat op 28 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een autovrije speelstraat in de 

Koningsstraat/ontvoogdingsstraat (voor het gebouw van het CAW) op 28 juni 2019. 

Een organisatie van CAW Zuid-West-Vlaanderen. 

Besluit: Goedgekeurd 



35. CBS/2019/1216 | Rommelmarkt in centrum Menen op 16 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een rommelmarkt te Menen op 16 juni 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1217 | Muzimjende op 30 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Muzimjende op 30 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1219 | School's out in café Bar-Choc op 21 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het evenement 'school's out' op 21 juni 

2019 in café Bar-Choc te Menen (Grote Markt) 

Aanvraag door KSA Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1222 | Parkeerverbod voor huwelijksviering in de Sint-Vedastuskerk op 31 

mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor voorbehouden parkeerplaatsen aan de Sint-Vedastuskerk 

voor het plaatsen van suitevoertuigen voor een huwelijksmis op 31 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/1228 | Open tuindagen Landelijke Gilde op 29 en 30 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de open tuindagen van de Landelijke 

Gilde in D. Dreamsgarden in de Dronckaertstraat te Rekkem op 29 en 30 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/1229 | Wielerwedstrijd Arend Der Junioren op 30 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de wielerwedstrijd Arend der Junioren - 

Grote Prijs Bouw en Renovatie op zondag 30 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/1230 | Matchball op 28 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Matchball, fuif van de jeugdvoetbal 

Menen, op 28 september 2019 in zaal Park ter Walle. 

Besluit: Goedgekeurd 



(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

42. CBS/2019/1113 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): wijziging 

TAO in gewone aanstelling en wijziging volume verlof TAO voor een administratief 

medewerker.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): wijziging tijdelijk andere opdracht in 

gewone aanstelling en wijziging volume verlof tijdelijk andere opdracht voor een administratief 

medewerker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/1140 | Onderwijs: junior techniek academie 25/09/19 - 04/12/19: 

goedkeuring organisatie  

Samenvatting 

Onderwijs: junior techniek academie 25/09/19 - 04/12/19: goedkeuring organisatie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1149 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): wijziging prestatievermindering 

zorgkrediet in VVP door een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): wijziging prestatievermindering zorgkrediet, voor de zorg van een 

kind jonger dan 12 jaar (01/09/19 tot en met 30/11/19) in verlof voor verminderde prestaties 

(01/09/19 tot en met 25/10/19) door een onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/1187 | Onderwijs: techniekacademie - stuurgroep gemeenten - verslag 

04/04/19 (kennisname) en toestemming organisatie techniekacademie (junior en 

tiener) vanaf 2020 (goedkeuring samenwerkingsovereenkomst).  

Samenvatting 

Onderwijs: techniekacademie - stuurgroep gemeenten - verslag 04/04/19 (kennisname) en 

toestemming organisatie techniekacademie (junior en tiener) vanaf 2020 (goedkeuring 

samenwerkingsovereenkomst). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/1195 | GBS Barthel (Rekkem): aanvraag TBS pa voorafgaand aan 

rustpensioen door een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): aanvraag ter beschikking stelling wegens persoonlijke aangelegenheden 

voorafgaand aan rustpensioen door een kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SAMW 

47. CBS/2019/1131 | Academie voor Muziek & Woord: verhuur instrumenten: 

huurovereenkomst (goedkeuring), huurreglement (agendering GR voor goedkeuring) 

en aanpassing Academiereglement nav. nieuwe tarieven (agendering GR voor 

goedkeuring)  



Samenvatting 

Academie voor Muziek & Woord: verhuur instrumenten: huurovereenkomst (goedkeuring), 

huurreglement (agendering GR voor goedkeuring) en aanpassing Academiereglement nav. nieuwe 

tarieven (agendering GR voor goedkeuring) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/1218 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord: goedkeuring 

overeenkomst online inschrijven  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord: goedkeuring overeenkomst online inschrijven. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/1236 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: 

Onderhandeling en opmaak overeenkomst “Interlokale Vereniging voor Deeltijds 

Kunstonderwijs Menen – Wervik – Wevelgem” en agendering GR voor goedkeuring  

Samenvatting 

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: Onderhandeling en opmaak 

overeenkomst “Interlokale Vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs Menen – Wervik – 

Wevelgem” en agendering GR voor goedkeuring. 

Besluit: wordt nog overlegd. 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

50. CBS/2019/1090 | Afdeling Burger en Samenleving - Integratiedienst - aanvraag 

verlenging arbeidsovereenkomst integratieambtenaar B1 - B3  

Samenvatting 

Afdeling Burger en Samenleving - Integratiedienst - aanvraag verlenging arbeidsovereenkomst 

integratieambtenaar B1 - B3 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/1175 | Afdeling Vrije Tijdszaken - Sportdienst - vervanging wegens ziekte 

voltijds technieker - zaalwachter  

Samenvatting 

Afdeling Vrije Tijdszaken - Sportdienst - vervanging wegens ziekte voltijds (38/38) technieker - 

zaalwachter 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

52. CBS/2019/1196 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - Personeelsdienst - 

her aanstelling voltijds administratief medewerker in vervanging.  

Samenvatting 

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - Personeelsdienst - her aanstelling voltijds 

administratief medewerker in vervanging. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

53. CBS/2019/1207 | afdeling Vrijetijdszaken - Bibliotheek - vacantverklaring voor de 

functie van deskundige bibliotheek (B1-B3) (m/v) - voltijds - contractueel onbepaalde 

duur + samenstelling wervingsreserve 3 jaar.  

Samenvatting 

afdeling Vrijetijdszaken - Bibliotheek - vacantverklaring voor de functie deskundige bibliotheek 

(B1-B3) (m/v) - voltijds – contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 3 jaar 

Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/1209 | Afdeling Vrije tijdszaken - Bibliotheek - aanvraag vervanging voltijds 

(38/38) statutair administratief medewerkster - afwezig wegens ziekte.  Vervanging 

te voorzien via interne personeelsmobiliteit.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijdszaken - Bibliotheek - aanvraag vervanging voltijds (38/38) statutair administratief 

medewerkster - afwezig wegens ziekte. Vervanging te voorzien via interne personeelsmobiliteit 

Besluit: Goedgekeurd 

 

55. CBS/2019/1231 | Goedkeuren ontwerp van beheersovereenkomst tussen stad en 

OCMW over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten  

Samenvatting 

Goedkeuren ontwerp van beheersovereenkomst tussen stad en OCMW over het 

gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


