
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 12 juni 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Herman Ponnet, Schepen van Participatie 

D-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/1368 | Wonen Regio Kortrijk - algemene vergadering dd. 24.06.2019  

Samenvatting 

Wonen Regio Kortrijk - algemene vergadering dd. 24.06.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

2. CBS/2019/1369 | Verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. Aanpassingen ruwbouw. 

Gunning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Er werd 1 ontvangen voor de aanpassingen ruwbouw VIP-ruimte sportzaal Vauban bij procedure 

aanvaarde factuur (opdracht beperkte waarde). Gunning wordt voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

3. CBS/2019/1363 | Patrimonium. Verkaveling Lauwe aan de Leie. Kosteloze 

grondoverdracht van grond gelegen Koningin Astridlaan te Lauwe (lot 11 en 12) voor 

opname in openbaar domein als groenzone en wegenis. Goedkeuring ontwerpakte. 

Verwijzing dossier naar gemeenteraad van juni 2019.  

Samenvatting 

In uitvoering van de Verkaveling Lauwe aan de Leie, en de verkavelingsovereenkomst dd. 

01.09.2014 met de projectontwikkelaar en verkavelaar XXXXXXX, zijn lot 11 en lot 12, zijnde 

groenzone en wegenis kant Zuid, in staat tot overdracht in het openbaar domein van de stad.  

Dit betreft de overdracht van lot 11 en lot 12 van de verkaveling , zoals aangeduid op het 

verkavelingsplan opgemaakt door Bureau XXXXXXX uit Kortrijk dd. 24.09.2014. Concreet 

betreft dit de percelen gelegen te Menen, derde afdeling, Lauwe, Koningin Astridlaan sectie A nr. 



0739EP0000 met een oppervlakte van 69 a 86ca en nr.  0739BP0000 met een oppervlakte van 49 

a 04ca. De overdracht gebeurt kosteloos. 

De verwerving van deze stukken stuk grond gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald 

voor opname in het openbaar domein als wegenis en groenzone.  

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

FINANCIËN 

JURIDISCHE DIENST 

4. CBS/2019/1370 | Rechtszaken & Betwistingen- Stad Menen/Belgische Staat. 

Procedure omslagkosten brandweer. Stand van zaken en voorstel tot negatief advies 

bij hernieuwde eindafrekening 2006-2010. Verwijzing dossier naar gemeenteraad van 

juni 2019.  

Samenvatting 

De stad Menen is (samen met gemeenten Zwevegem, Kuurne en Anzegem en stad Harelbeke) in 

diverse juridische procedures betrokken tegen de Belgische Staat , inzake  de omslagkosten 

brandbeveiliging  (aandeel in de kosten brandbeveiliging van gemeenten met Y-centra door 

gemeenten met Z-Centra ). 

Voor de dienstjaren 2006-2012 werd recent door de Raad van State de eerdere eindafrekening 

vernietigd. De gouverneur kondigde aan binnenkort een hernieuwde eindafrekening dj. 2006-2012 

te zullen overmaken  aan de gemeenten, en zal hierover aan de burgemeesters van betrokken 

gemeenten toelichting verstrekken. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

5. CBS/2019/1366 | Breughelloop op 15 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Breughelloop op 15 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/1367 | Breughelkermis op 16 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Breughelkermis op 16 juni 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

7. CBS/2019/1364 | Hervorming adviesraden: Van cultuurraad naar open Cultuurforum  

Samenvatting 

Van cultuurraad naar open Cultuurforum 

Het bestuur miste dynamiek en creativiteit in de huidige adviesraden cultuur en bibliotheek. De 

vastgelegde structuur en de samenstelling van deze raden bleken niet de geschikte vorm te 

hebben om nieuwe insteken op te vangen of andere inwoners toe te laten hun mening te geven. 

Bedoeling was een adviesraad op poten te zetten die wisselend en volgens thema advies wil geven 

aan de stad, die uitnodigend en dynamisch op een motiverende manier mensen samenbrengt, en  



 

ook onderling kruisbestuiving stimuleert tussen de lokale cultuurmakers.  

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

8. CBS/2019/1347 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - Poetsdienst - 

aanvraag vervanging wegens pensioen - vervanging wegens ziekte  

Samenvatting 

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - Poetsdienst - aanvraag  

vervanging wegens pensioen 

vervanging wegens ziekte 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

9. CBS/2019/1331 | Elk zijn Huis - samenstelling Raad van Bestuur  

Samenvatting 

Elk zijn Huis - samenstelling Raad van Bestuur 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

10. CBS/2019/1332 | MIROM nota raad van bestuur dd. 03.06.2019  

Samenvatting 

MIROM nota raad van bestuur dd. 03.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/1335 | BPOST - jaarverslag 2018  

Samenvatting 

BPOST - jaarverslag 2018 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

AGB 

AGB 

12. CBS/2019/1355 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (04.06.2019).  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (04.06.2019) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

 

 

 

 



PATRIMONIUM 

JURIDISCHE DIENST 

13. CBS/2019/1251 | Patrimonium. Wervikstraat 70 te 8930 Menen. Stopzetting precair 

gebruik tuin.  

Samenvatting 

Vraag tot stopzetting precair gebruik tuingrond Wervikstraat 70 (behorend bij leegstaand pand 

eigendom van de stad).  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

14. CBS/2019/1340 | 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 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

15. CBS/2019/1334 | Kennisname sluiting overheidsopdracht "Huur, ledigen en 

onderhoud afvalcontainers ten behoeve van OCMW Menen en Stad Menen."  

Samenvatting 

Kennisname sluiting overheidsopdracht "Huur, ledigen en onderhoud afvalcontainers ten behoeve 

van OCMW Menen en Stad Menen." 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

16. CBS/2019/1338 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

17. CBS/2019/1339 | Ingezonden evenementenformulieren van 29 mei 2019 tot 5 juni 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

 



CULTUUR 

CC DE STEIGER 

18. CBS/2019/1269 | Algemene vergadering CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

Op donderdag 27 juni 2019 om 19u gaat de algemene vergadering door van vzw CC De Steiger.  

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

19. CBS/2019/1352 | Kader Organisatiebeheersing  

Samenvatting 

Het DLB bepaalt dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen 

daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel voor kader 

van Organisatiebeheersing, zijnde de Leidraad voor Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen, 

goed te keuren. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar respectievelijjk de gemeenteraad en OCMW-raad 

van 26 juni 2019.  

 

SECRETARIE 

20. CBS/2019/1050 | Verslag van de vorige zitting dd. 05 juni 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 05 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/1300 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 26 juni 2019  

Samenvatting 

De agenda van de gemeenteraad van 26 juni 2019 dient vastgesteld te worden. De agenda van de 

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

de voorzitter van de gemeenteraad worden meegedeeld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1361 | Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid  

Samenvatting 

Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

23. CBS/2019/1318 | Afname enquête bij de burgers in het kader van de wijkanalyse ter 

preventie van radicalisering en polarisering.  

Samenvatting 



In het kader van de preventie van radicalisering en polarisering wordt er een wijkanalyse 

uitgevoerd. Hiervoor wil de deradicaliseringsambtenaar een enquête laten afnemen bij een 

representatieve groep burgers van Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

OMGEVING 

24. CBS/2019/1345 | Leiewerken - communicatie  

Samenvatting 

 Communicatie voortvloeiend uit klankbordgroep.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

25. CBS/2019/1306 | VPG-werking met chillspots in de vakantieperiodes  

Samenvatting 

In de zomervakantie gaat de VPG-werking terug door. Dit is de vakantiewerking die zich richt op 

jongeren en deze benadert aan de hand van vindplaatsgericht te werken. Op deze manier gaan 

deze animatoren aan de slag op de locaties waar de jongeren zich bevinden. Door veel tussen de 

jongeren aanwezig te zijn vangen de animatoren signalen en behoeften op. Daarnaast werken ze 

samen met de jongeren aan een activiteit die op het einde van de week plaatsvindt op een plein 

naar keuze, namelijk een chillspot. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1307 | Mobspel in de vakantieperiodes  

Samenvatting 

In de zomervakantie gaat onze vakantiewerking Mobspel opnieuw door, onze mobiele 

speelpleinwerking die naar de buurten rondtrekt om er de kinderen in hun eigen vertrouwde 

omgeving te animeren. Sinds de paasvakantie wordt er in de ochtend ook naar een pleintje 

getrokken zodat er twee pleinen op 1 dag gedaan worden. Dit naar aanleiding van de evaluatie van 

de vorige vakantieperiode en de vraag vanuit verschillende buurten.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1311 | Organiseren van buurtterassen tijdens de zomervakantie in het 

kader van Mobspel  

Samenvatting 

Tijdens de zomervakantie zouden we vanuit de jeugddienst graag in functie van het 

jeugdwelzijnswerk wekelijks een buurtterras organiseren op een plein waar Mobspel op dat 

moment doorgaat.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

28. CBS/2019/1305 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 



Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop Hogeweg 195 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1308 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor private 

huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1309 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1310 | Betwisting weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor 

private huurwoningen - Poedermagazijnstraat 20A  

Samenvatting 

Betwisting weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen 

Poedermagazijnstraat 20A 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1324 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

33. CBS/2019/1325 | Bouw Bezinningsruimte Rekkem. Perceel  5 Elektriciteit. Voorlopige 

oplevering. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Nadat uiteindelijk ook een bijkomend gevraagd saltoslot werd geleverd en geplaatst kan het PV 

van voorlopige oplevering worden goedgekeurd. Alle opmerkingen PV zijn voldaan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

ECONOMAAT 

34. CBS/2019/1299 | Aankoop kleine machines voor groendienst stad Menen - 

Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze (bestek 2017/678-SV-12/06) + 

goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciers  

Samenvatting 

Aankoop kleine machines voor groendienst stad Menen - Vaststelling van de lastvoorwaarden en  

 



 

gunningswijze (bestek 2017/678-SV-12/06) + goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciers  

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

35. CBS/2019/1312 | Heraanleg Noordstraat Menen. Betaling aandeel in aanleg wegenis 

door XXXXXXX  in uitvoering stedenbouwkundige vergunning 2009/208 CBS 

22.02.2012. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In de periode 2012-2018 werd een gedeelte van de Noordstraat heraangelegd met inbegrip van 

een gedeeltelijke verlenging naar aanleiding van de creatie van bijkomende woongelegenheid. 

Bouwheer XXXXXXX die appartementsblokken realiseerde verbond zich tot een participatie in 

de aanleg van de verlenging bij borgstelling. Heden kan de borgstelling worden gelicht deels bij 

betaling van het redelijk aandeel in de heraanleg. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1323 | Verkaveling Lauwe aan de Leie 1228/1 LOTEN 11 EN 12. Definitieve 

oplevering groen. Vrijgave borgstelling.  

Samenvatting 

Lot 11 van de verkaveling Lauwe aan de Leie werd definitief opgeleverd voor wat het onderdeel 

groen betreft op datum van 5 maart 2019. Er werden geen opmerkingen genoteerd. Deze 

definitieve oplevering mag worden goedgekeurd met vrijgave resterende borgstelling. Het 

gezamenlijk geborgd deel inzake groen voor de loten 11 en 12 mag voor zijn geheel worden 

vrijgegeven. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

37. CBS/2019/1344 | 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 

38. CBS/2019/1296 | Samenroepen GBC  

Samenvatting 

Op basis van de huidige regelgeving (Decreet basismobiliteit) moet het mobiliteitsplan geëvalueerd 

worden via de zogenaamde sneltoetsprocedure. Om deze sneltoets conform de regelgeving in te 

voeren moet de GBC (gemeentelijke begeleidingscommissie) worden samengeroepen. De 

samenstelling ervan werd reeds vastgelegd in de gemeenteraad. 

Vanuit de provincie kwam daarnaast de vraag om twee bijkomende punten te agenderen om voor 

een eerste bespreking voor te leggen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

39. CBS/2019/1313 | Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de inrichting van sommige straten 

als speelstraat tijdens de zomervakantie 2019. Vaststelling  

Samenvatting 

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de inrichting van sommige straten als speelstraat tijdens de 

zomervakantie 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/1315 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten. Dit 

houdt onder andere straatnaamborden, borden spelende kinderen en schoolstraat in. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/1327 | Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele 

onderbroken lijnen. Aanpassing. Vaststelling.  

Samenvatting 

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen. Aanpassing. 

Vaststelling 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BEGRAAFPLAATSEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

42. CBS/2019/1328 | Begraafplaats Lauwe. Uitbreiding bestand columbariumnissen. 

Gunning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Naast de klassieke begraafwijze zijn op elke begraafplaats ook mogelijkheden voorzien voor 

bewaring van stoffelijke resten na crematie bij concessie van columbariumnissen. Het bestand van 

deze nissen op de begraafplaats te Lauwe is aan uitbreiding toe. De aanschaf van nissen maakt een 

opdracht van levering uit. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

43. CBS/2019/1273 | Gemeentelijke Inventaris Risicogronden: Correctie Percelen, 

startdatum, potentiële risicopercelen  

Samenvatting 

De Gemeentelijke Inventaris van risicogronden (GI) biedt een overzicht van alle percelen waarop 

potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd. De Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) had op 19/03/2019 een aantal lijsten aangeleverd waarin telkens 

risicopercelen, waarbij er nog onduidelijkheden bestonden, werden opgesomd. OVAM vroeg om 

deze lijsten te controleren en indien nodig correcties uit te voeren. Dit alles heeft als doel de 

kwaliteit van het GI verder te verhogen. 

Besluit: Goedgekeurd  

 

 



ICT 

ECONOMAAT 

44. CBS/2019/1100 | Modulair inschrijvingssysteem voor vrijetijdszaken. Goedkeuring PV 

van oplevering  

Samenvatting 

Modulair inschrijvingssysteem voor vrijetijdszaken  

Goedkeuring PV van oplevering 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

45. CBS/2019/1129 | Toekomstmogelijkheden Kortrijkstraat 103 Menen.  

Samenvatting 

Toekomstmogelijkheden Kortrijkstraat 103 Menen. Vraag naar de intenties van de stad om: 

-tot onteigening over te gaan 

-een wijziging van het RUP te overwegen 

-de bestemming van het terrein met betonplanten (incl. toegang) in de bufferzone te wijzigen 

-in voorkomend geval eveneens de timing mee te geven 

Dit om klaarheid te brengen voor XXXXXXX, alsook aan mogelijke nieuwe kandidaat-kopers 

van het pand. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/1274 | Goedkeuring beheersplan oude vestingen Menen door Onroerend 

Erfgoed.  

Samenvatting 

Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde het beheersplan van oude vestingen te Menen goed. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

47. CBS/2019/1282 | Wijziging plaatsvervangende vertegenwoordiger VOKA in 

GECORO. Goedkeuring wijziging.  

Samenvatting 

Wijziging plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de maatschappelijke geleding vereniging van 

werkgevers/ industrie of zelfstandigen in de nieuw samengestelde GECORO: VOKA mevr. 

XXXXXXX  

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

48. CBS/2019/1330 | Uitnodiging informatievergadering ontwikkeling in Moeskroen.  

Samenvatting 

Uitnodiging informatievergadering op 19 juni 2019 voor een ontwikkeling in Moeskroen. 

Besluit: Goedgekeurd  

 

 

 



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

49. CBS/2019/1319 | Aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras  

Besluit: Verdaagd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

50. CBS/2019/1052 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/1295 | Verdeling van een woonhuis met tuin gelegen in de Hogeweg 178 te 

Menen, kadastraal gekend onder de 1ste Afdeling, sectie F, deel van perceel  nr. 285 

L 3 - doss. 987  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis met tuin, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, 

sectie F, deel van perceel nr. 285 L 3, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

52. CBS/2019/1316 | Leiewerken. Kennisname verslag overleg DVW 17.05.2019 inzake 

diverse zakelijke rechten. bespreking.  

Samenvatting 

Het ontwerpverslag van overleg met DVW dd. 17.05.2019 wordt ter inlichting aan het CBS 

overgemaakt. 

De diverse zakelijke rechten werden besproken en diverse scenario's worden voorgesteld. Het 

CBS wordt verzocht een standpunt in te nemen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

53. CBS/2019/1179 | Visie aankoop rollend materieel stad en OCMW Menen  

Samenvatting 

Visie aankoop rollend materieel stad en OCMW Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

54. CBS/2019/1326 | Gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 

worden als onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die  

 



 

beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig. Aanslagjaar 2018. Aanvullend kohier 

Besluit: Goedgekeurd  

 

55. CBS/2019/1353 | Stadsbudget 2019: eerste budgetherziening 2019  

Samenvatting 

Stad Menen: eerste budgetwijziging 2019 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

JURIDISCHE DIENST 

56. CBS/2019/1360 | Rechtszaken en Betwistingen. Minnelijke ontbinding Sociaal 

Verhuurkantoor Menen-Wervik (SVK). Stand van zaken.  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de minnelijke ontbinding van het SVK Menen-Wervik, waarvoor de 

vereffening nog lopende is, wensen de vereffenaars akkoord van de stad inzake de aanpak ten 

aanzien van de bevoorrechte schuldeisers, met het oog op een snelle afhandeling van de 

vereffening en het bekomen van een dading. Een tweede reeks van schuldeisers (oa de 

verhuurders) kan hierna worden aangeschreven met concreet voorstel van dading. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

57. CBS/2019/1346 | Sint-Jansbraderie met kermis op 28 en 29 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Sint-Jansbraderie op 28 en 29 juni 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/1362 | Wevelgem Cycling Classic op 16 juni 2019  

Samenvatting 

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

de recreatieve fietstocht 'Wevelgem Cycling Classic' op 16 juni 2019 op het grondgebied van 

Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

59. CBS/2019/1342 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Sint Janskermis van 

zondag 30 juni 2019 te Menen.  

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 

 

 

 



CULTUUR 

CC DE STEIGER 

60. CBS/2019/1329 | Samenstelling RVB en AV CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

CC De Steiger vzw vraagt een afvaardiging van stad Menen voor de samenstelling van de raad van 

bestuur en de algemene vergadering.  

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

61. CBS/2019/1337 | Plaatsing nooddeur en keuring voorzieningen Sint-Franciscuskerk  

Samenvatting 

CC De Steiger vzw stelt voor om een extra nooddeur en noodverlichting te plaatsen in de Sint-

Franciscuskerk.  

Daarnaast moeten ook alle voorzieningen gekeurd worden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

62. CBS/2019/1130 | vrijwilligerswerk in de bibliotheek  

Samenvatting 

Voorstel om het vrijwilligerswerk in de bibliotheek op een meer gestructureerde manier aan te 

pakken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

63. CBS/2019/1354 | Kerkbesturen: jaarrekeningen 2018  

Samenvatting 

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: jaarrekeningen 2018 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 26 juni 2019. 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

64. CBS/2019/1322 | Afdeling Vrijetijdszaken - team jeugd sport. Goedkeuren 

vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de voltijdse functie van 

Beleidsmedewerker jeugd - sport (B1- B3) (m/v) -  voltijds - contractueel - bepaalde 

duur van 1 jaar. Toekennen waarneming hogere functie voor sportfunctionaris - 

beleidsmedewerker  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - team jeugd sport. Goedkeuren vacantverklaring en 

aanwervingsprocedure voor de voltijdse functie van Beleidsmedewerker jeugd - sport (B1- B3) 

(m/v) - voltijds - contractueel - bepaalde duur van 1 jaar. Toekennen waarneming hogere functie 

voor sportfunctionaris - beleidsmedewerker 

Besluit: Goedgekeurd 
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