
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 3 juli 2019 om 08:00 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/2019/1506 | WVI - verslag Raad van Bestuur dd. 12.06.2019  

Samenvatting 

WVI - verslag Raad van Bestuur dd. 12.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/1508 | 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 

3. CBS/2019/1501 | Stand van zaken en vervolg toewijzingsproces ikv Vlaams 

Reservepakket.  

Samenvatting 

Kennisname stand van zaken en vervolg toewijzingsproces in het kader van het Vlaams 

Reservepakket. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

4. CBS/2019/1523 | Ingezonden evenementenformulieren van 20 juni 2019 tot 28 juni 

2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

5. CBS/2019/1438 | BVBA Route 66 - Tabakswinkel Route 66/2 - Rijselstraat 288 - 

Menen. Melding wijziging vergunning.  

Samenvatting 

Tabakswinkel gelegen - Rijselstraat 288 - Menen (Route 66/2)  -  Melding van opening 7d/7d en 

laatavondopening. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/1478 | Oproep binnen het project KI:SS West  

Samenvatting 

Lancering 'Oproep kernversterkende acties' binnen het project KI:SS West. Oproep naar 

handelaarsverenigingen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

7. CBS/2019/1476 | Samenwerkingsovereenkomst 'agentschap integratie en inburgering'  

Samenvatting 

Om de samenwerking af te stemmen op maat van het lokaal bestuur Menen verankert het 

agentschap integratie en inburgering voor de komende bestuursperiode de wederzijdse 

engagementen in een samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/1238 | Verslag van de vorige zitting dd. 26 juni 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 26 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing. 

 

 

 



VEILIGHEID 

IDPB 

9. CBS/2019/1470 | Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op 

het werk 18/06/2019 stad Menen  

Samenvatting 

Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 18/06/2019 stad 

Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

10. CBS/2019/1452 | Aanstelling controleambtenaar leegstand en verwaarlozing 

woningen en/of gebouwen  

Samenvatting 

Aanstelling controleambtenaar leegstand en verwaarlozing woningen en / of gebouwen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/1505 | Samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Menen en W13. 

Subsidieretentie in het kader van het project "versnellen van energetische renovaties 

via een rollend fonds" voor noodkopers.  

Samenvatting 

Goedkeuring en ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Menen en 

W13. Subsidieretentie in het kader van het project "versnellen van energetische renovaties via 

een rollend fonds" voor noodkopers. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 4 september 2019. 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

12. CBS/2019/1521 | Verbouwing VIP-ruimte. Veiligheidscoördinatie. Gunning bij 

aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Bij de uitvoering van de ruwbouw respectievelijk de binnenafwerking zal er blijkens offertes met 

onderaannemers gewerkt worden. Daardoor verkrijgt deze werf het karakter van een Tijdelijke 

Mobiele Werkplaats wat noopt tot de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Dit kan gezien 

de beperkte waarde bij gunning op aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

13. CBS/2019/1502 | Structureel onderhoud voetpaden Toekomststraat.  

Samenvatting 

In het kader van structureel onderhoud voetpaden wordt voorgesteld om een deel van de 

voetpaden in de Toekomststraat in Menen aan te pakken.   

Besluit: Goedgekeurd 



 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

14. CBS/2019/1509 | 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 

 

ICT 

ICT 

15. CBS/2019/1481 | Aankoop pinpads voor dienst burgerzaken  

Samenvatting 

Aankoop 5 pinpads voor de dienst burgerzaken 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/1482 | Goedkeuring overgang naar Office 365 en Exchange online  

Samenvatting 

Goedkeuring migratie van ons huidig Exchange 2010 mailplatform naar Exchange online incl Office 

365 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

17. CBS/2019/1419 | Kennisname verslag GECORO-vergadering 12 juni 2019 en 

doorverwijzing gemeenteraad goedkeuring huishoudelijk reglement met 

deontologische code.  

Samenvatting 

Kennisname verslag GECORO-vergadering dd. woensdag 12 juni 2019. 

Doorverwijzing huishoudelijk reglement met deontologische code GECORO naar gemeenteraad 

van 4 september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 4 september 2019. 

 

18. CBS/2019/1492 | Leiewerken- Sloop eerste fase en bufferpanden  

Samenvatting 

-Sloop van de werken fase 1 en de afwerking voor de braakliggende terreinen 

-Bufferpanden en tijdelijke invulling tem 31-12-2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



19. CBS/2019/1503 | Infomarkt Leiewerken 19-06-2019.  

Samenvatting 

Infomarkt Leiewerken 19-06-2019. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

20. CBS/2019/1507 | Verslag klankbordgroep van 5 juni 2019.  

Samenvatting 

Verslag klankbordgroep van 5 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

21. CBS/2019/1240 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Kennisname over dossiers in beroep (Deputatie / RvVb). 

Opname in het vergunningenregister van geacht vergunde constructies. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1495 | Verdeling van percelen grond gelegen aan de Meersweg en aan de 

Brun Cornet te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, deel van 

percelen nrs. 595 A en 598 L - Dossier 992  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van percelen grond, kadastraal gekend onder de 5 afdeling, sectie C, deel 

van perceel 595 A en 598 L, gekend als lot 7 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/1496 | Verdeling van een onroerend goed gelegen in de Priester 

Coulonstraat 55 te 8930 Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, 

deel van perceel 23 A 7 - doss. 993  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een onroerend goed, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie 

A, perceel 23 A 7, gekend als lot 1-2-3 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/1498 | Verdeling van een woonhuis met ingebouwde garage gelegen in de 

Koningstraat 35 en een garage gelegen in de Esplanadestraat 10+ te Menen, 

kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 362 d en 343 v - dossier 

994  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis met ingebouwde garage (Koningstraat 35) en een 

afzonderlijke garage (Esplanadestraat 10+), kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, 

percelen nrs. 362 d en 343 v. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

25. CBS/2019/1241 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 3 juli 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 3 juli 2019 voor een totaalbedrag 

van 100.253.45 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

26. CBS/2019/1510 | Verjaardagsfeest in café Cosmopolite op 5 juli 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het verjaardagsfeest in café Cosmopolite 

op 5 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1511 | Menen Beacht 4 van 12/07/2019-14/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Menen Beacht 4 op 12/07/2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/1512 | Parkstraatfeest op 14/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Parkstraatfeest op 14/08/2019 te 

Parkstraat Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1513 | Kotweekend op 19-21/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kotweekend op 19-21/07/2019 te 

Kerkplein Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1514 | Salto op 07/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Salto op 07/07/2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



31. CBS/2019/1515 | Te Deum op 21/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Te Deum op 21/07/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1516 | Motottreffen VZW Dierengeluk op 29/09/2019  

Samenvatting 

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

de Motottreffen VZW Dierengeluk op 29/09/2019 op het grondgebied van Menen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

33. CBS/2019/1518 | GBS Barthel (Rekkem): verlenging GLBO medische bijstand door 

een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): verlenging gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand door een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1519 | GBS Barthel (Rekkem): verlenging  halftijdse LBO medische bijstand 

door een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): verlenging gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand door een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/1520 | GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling kinderverzorging - 

instaplestijden  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling kinderverzorging - instaplestijden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

ECONOMAAT 

36. CBS/2019/1480 | Eindejaarsverlichting entiteit Menen periode 2019-2020  

Samenvatting 

Eindejaarsverlichting entiteit Menen periode 2019-2020 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

37. CBS/2019/1469 | Stadsbeheer - technisch uitvoerende diensten - duaal leren - 

aanvraag verderzetting stage Groen- en tuinbeheer.  

Samenvatting 

Stadsbeheer - technisch uitvoerende diensten - duaal leren - aanvraag verderzetting stage Groen- 

en tuinbeheer. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1517 | Afdeling Burger en Samenleving - dienst burgerzaken - aanvraag 

vervanging voltijds statutair administratief hoofdmedewerker burgerzaken (C4-C5) - 

afwezig wegens ziekte - door voltijdse administratief medewerker (C1-C3) (m/v)  

Samenvatting 

Afdeling Burger en Samenleving - dienst burgerzaken - aanvraag vervanging voltijds statutair 

administratief hoofdmedewerker burgerzaken (C4-C5) - afwezig wegens ziekte - door voltijdse 

administratief medewerker (C1-C3) (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


