
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 10 juli 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 

Karolien Demeyer, Waarnemend Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/1563 | MIROM _ nota raad van bestuur dd. 04.07.2019  

Samenvatting 

MIROM: nota raad van bestuur dd. 04.074.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

JEUGD 

ECONOMAAT 

2. CBS/2019/1541 | Leveren en plaatsen speelinfrastructuur Rijselstraat  

Samenvatting 

Leveren en plaatsen speelinfrastructuur Rijselstraat - goedkeuring gunning  

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

3. CBS/2019/1579 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02.07.2019).  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02.07.2019) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

4. CBS/2019/1567 | 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 

FINANCIËN 

5. CBS/2019/1545 | Rapportering investeringen 2019  

Samenvatting 

Financiële stand van zaken over de investeringen 2019  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

6. CBS/2019/1554 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/1574 | Ingezonden evenementenformulieren van 28 juni 2019 tot 4 juli 

2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

SABK 

8. CBS/2019/1578 | Academie voor Beeld - Stad Menen: kennisname voorlopige 

aanwending lestijdenpakket, omkadering en uurroosters academiejaar 2019-2020 en 

info omtrent evolutie leerlingenaantal  

Samenvatting 

Academie voor Beeld - Stad Menen: kennisname voorlopige aanwending lestijdenpakket, 

omkadering en uurroosters academiejaar 2019-2020 en info omtrent evolutie leerlingenaantal 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

SAMW 

9. CBS/2019/1560 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: kennisname 

voorlopige aanwending lestijdenpakket, omkadering en uurroosters academiejaar 

2019-2020  



Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: kennisname voorlopige aanwending 

lestijdenpakket, omkadering en uurroosters academiejaar 2019-2020. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

10. CBS/2019/1291 | Verslag van de vorige zitting dd. 03 juli 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 03 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

11. CBS/2019/1539 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

12. CBS/2019/1576 | OC LAUWE : stand van zaken  

Samenvatting 

Het CBS wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de bouwwerken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

13. CBS/2019/1570 | Verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. Aanpassingen HVAC-

sanitair. Gunning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

In het kader van de verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban dienen ook leidingen en installatie 

HVAC sanitair te worden aangepast. Gunning kan na prijsvraag bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/1577 | Verbouwing sportzaal Vauban binnenafwerking. Gunning.  

Samenvatting 

Aan de verbouwing van de VIP-ruimte sportzaal Vauban komen een aantal aspecten van 

binnenafwerking te pas. In zitting 5 juni 2019 stelde de Gemeenteraad hiervoor de 

gunningsvoorwaarden en de wijze van gunnen vast. De opdracht kan worden gegund na 



onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er dienden 3 kandidaten offerte 

in. Wegens vastgestelde onduidelijkheid en vermoede onredelijkheid bij sommig onderdeel dan de 

laagste regelmatige bieder niet prima facie worden gegund doch dient onder beide laagste bieders 

een BAFO te worden gevraagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

15. CBS/2019/1565 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1921, 1923, 1939, 1940, 1922, 1937, 1938, 1941, 

1943, 1932 en 1946.  

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 

16. CBS/2019/1569 | 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 

17. CBS/2019/1547 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

standaardborden als specifieke borden, namelijk straatnaamborden, palen en borden 'verboden te 

zwemmen' en 'verboden te vissen'. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/1557 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Het gezin Santens-Hemeryck, Opstal 13 wenst een voorbehouden parkeerplaats voor personen 

met een handicap voor hun woning. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/1561 | Beloofd!-campagne  

Samenvatting 



In oktober lanceert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een grootschalige Beloofd!-

campagne tegen te snel rijden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

20. CBS/2019/1559 | Aanvraag uitbetaling onderhoudspremie KLE (Kleine 

Landschapselementen)  

Samenvatting 

Naar aanleiding van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine 

landschapselementen, werd door de aanvrager na uitvoering van de onderhoudswerken een 

aanvraag ingediend tot uitbetaling van de premie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

21. CBS/2019/1546 | OVAM beleidsdoelstelling 2036 - samenwerking lokale besturen  

Samenvatting 

In het kader van de globale OVAM beleidsdoelstelling 2036 (MINA-plan4), waarbij de sanering van 

alle historische bodemverontreiniging in Vlaanderen dient opgestart te zijn tegen 2036 is er een 

geïntegreerd plan van aanpak in opmaak om saneringsplichtigen aan te manen en werk te maken 

van hun historisch verontreinigde gronden.  

OVAM zal de lokale besturen en bovenlokale besturen stimuleren om hun bodemproblematiek 

actief aan te pakken en hen daarin zoveel mogelijk ondersteunen. Op basis van de ontginning van 

de Gemeentelijke Inventaris van risicogronden (GI) en het grondeninformatieregister (GIR) is er 

zicht op de gronden in eigendom van lokale en bovenlokale besturen. OVAM vraagt om hun 

overzicht van risicogronden, die de Stad Menen in eigendom heeft, te controleren en voor elk 

perceel een gepaste actie voor te stellen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

22. CBS/2019/1572 | Opmetingsplan bij aankoop gronden i.k.v. realisatie Barakkenpark. 

Gunning bij uitbreiding contract.  

Samenvatting 

In zitting 19/06/2019/CBS/1405 besloot het CBS principieel tot verwerving van gronden in kader 

van realisatie Barakkenpark en aanleg voetgangers-en fietsersbrug site omgeving Leie/Leiewerken. 

Een bijkomend opmetingsplan ter voorbereiding van de grondenoverdracht is hierbij noodzakelijk. 

Contractant Buur voor het ontwerp Barakkenpark kan deze prestatie leveren bij beperkte 

uitbreiding van opdracht. Gezien de verwevenheid naar data en studiewerk ter zake is het 

aangewezen deze prestatie aan Buur nader toe te wijzen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 



23. CBS/2019/1571 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras - aanpassing 

van oppervlakte  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen Seizoen 

2019-2020 goed op naam van Monte Carlo voor de gevraagde oppervlakte van 23,50 m² wordt 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen Seizoen 

2019-2020 goed op naam van Le Ville de Tourcoing voor de gevraagde oppervlakte van 29,8 m² 

wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

24. CBS/2019/1293 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

25. CBS/2019/1537 | princiepsontwerp slopen woning en bouwen 3 appartementen en 

patiowoning Larstraat 11  

Samenvatting 

princiepsontwerp bouwen 2 appartementen + studio en patiowoning na sloop bestaande woning, 

Larstraat 11 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

26. CBS/2019/1294 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 10 juli 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 10 juli 2019 voor een totaalbedrag 

van 127.421,41 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1538 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2000 tot en met 

nr. 2001 voor een totaalbedrag van 36465,12 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2000 tot en met nr. 2001 voor een 

totaalbedrag van 36465,12 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/1543 | Goedkeuren langdurige belegging en machtigen financieel directeur  

Samenvatting 

Voorstel tot belegging in Tak26 product gelet op rendement 



Besluit: Verworpen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

29. CBS/2019/1499 | 70 jaar Okra Lauwe - terugbetaling kosten  

Samenvatting 

In de zitting van 8 mei 2019 werd beslist om te voorzien in de dranken voor de receptie voor 70 

jaar Okra Lauwe. Om praktische redenen zou onze dienst willen voorstellen dit om te zetten naar 

een terugbetaling van de kosten van €350.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1535 | Parochianenkoers op 21/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Parochianenkoers op 21/07/2019 te 

Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1548 | Avondmarkt Rekkem op 10/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Avondmarkt Rekkem op 10/08/2019 te 

Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1550 | Summer@Lauwe op 21/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Summer@Lauwe op 21/07/2019 te 

Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1551 | Zomerfeest café 't Belfort op 13/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Zomerfeest café 't Belfort op 13/07/2019 

te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1553 | Summer @ 't Schipke op 21/07/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Summer @ 't Schipke op 21/07/2019 te 

Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/1555 | Openwater zwemwedstrijd MZK op 10/08/2019  



Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Openwater zwemwedstrijd MZK op 

10/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1558 | T.I.T.E. (This Is The End) op 27/09/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van T.I.T.E. (This Is The End) op 27/09/2019 

te Menen. 

Laatste weekend van de huidige uitbater Barchoc. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1564 | Wijkkermis 'Ons Dorp' op 15/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wijkkermis 'Ons Dorp' op 15/08/2019 te 

Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1566 | Goedkeuring officiële ontvangst Banjo-Orkest Menen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd om de officiële ontvangst van Banjo-Orkest Menen, nav hun 

viering 60 jaar, op het stadhuis op vrijdag 29 november 2019 om 17u30 goed te keuren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

39. CBS/2019/1568 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Wieltjesfeesten van 

zaterdag 7 september 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 

40. CBS/2019/1575 | Beheer Sint-Franciscuskerk en plaatsing nooddeur  

Samenvatting 

In het voorjaar werd de Sint-Franciscuskerk ontwijdt. De keuze werd gemaakt om de kerk voor 

te herbestemmen voor gebruik voor socio-culturele activiteiten, onder beheer (verhuur, planning) 

van CC De Steiger. Voorstel is om vanaf september de kerk in haar huidige vorm aan te bieden 

aan verenigingen voor verhuur.  Er staan in het najaar reeds een aantal evenementen gepland. 

Reeds enkele maanden wordt alles in het werk gesteld om de plaatsing van een extra nooddeur te 

garanderen, maar de procedure (omgevingsvergunning, advies onroerend erfgoed) neemt meer 

tijd in beslag dan verwacht. Daarom wordt gevraagd om voor een aantal evenementen een 

uitzonderlijke toelating te krijgen.  



Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

41. CBS/2019/1532 | Vraag uitbetaling subsidies "Ons Dorp".  

Samenvatting 

Aanvraag uitbetaling subsidies "Ons Dorp". 

Is voorzien in de nominatieve subsidies 071001/6493000 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

42. CBS/2019/1544 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): eervol ontslag door een 

onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): eervol ontslag door een onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SAMW 

43. CBS/2019/1534 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke 

aanstelling in vervanging van een leraar orgel, piano en begeleidingspraktijk, afwezig 

wegens ziekte.  

Samenvatting 

Academie voor muziek en woord: tijdelijke aanstelling in vervanging van een leraar orgel, piano en 

begeleidingspraktijk, afwezig wegens ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

44. CBS/2019/1556 | aanvraag integratiesubsidie  

Samenvatting 

Samenlevingsopbouw (Jan Wielockx) vraagt in naam van een aantal dames met een 

migratieachtergrond een integratiesubsidie aan voor het organiseren van kooklessen in de 

Barakken met als doel om ontmoeting te creëren en sociale cohesie te stimuleren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

PERSONEEL 

45. CBS/2019/1562 | Onderwijs: academie voor muziek & woord Menen: vaste 

benoeming van de directeur vanaf 01/08/19.  

Samenvatting 

Onderwijs: academie voor muziek & woord Menen: vaste benoeming van de directeur, vanaf 

01/08/19. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIE 

46. CBS/2019/1573 | W13 - MEERJARENPLAN 2020-2025  

Samenvatting 

De raad van bestuur van W13 bereidt het meerjarenplan 2020-2025 voor. Het verslag van de 

raad van bestuur van 28 juni wordt hierbij gevoegd. 

Aan het CBS wordt een standpunt gevraagd mbt. dit meerjarenplan 2020-2025.    

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Karolien Demeyer 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


