
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 17 juli 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Karolien Demeyer, Waarnemend Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Griet Vanryckegem, Schepen van Cultuur 

D-PUNT 

JEUGD 

JURIDISCHE DIENST 

1. CBS/2019/1493 | Beslissing tot vaststellen van openingsuren voor gebruik speelplein 

en  speelinfrastructuur op het Vandermerschplein.  

Samenvatting 

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van meerdere omwonenden van het 

Vandermerschplein , omtrent overlast door nachtlawaai, stelt het schepencollege voor om - in 

toepassing van art . 422 van de Algemene Politieverordening, concrete uren (tussen 08u00 en 

max. tot 22u00)  te bepalen voor gebruik van het speelplein en de speelinfrastructuur.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

2. CBS/2019/1616 | Verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. Vernieuwing seats. 

Gunning.  

Samenvatting 

Ter voltooiing binnen de verbouwing VIP ruimte sportzaal Vauban dienen de seats te worden 

vernieuwd. Concreet betreft het de herbekleding van de VIP-seats. Mag gegund worden bij 

aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

3. CBS/2019/1358 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

4. CBS/2019/1615 | Ondersteuning projectvoorstel Grensland circulair  

Samenvatting 

Het Platform Grensland Menen-Wervik heeft een projectvoorstel uitgewerkt in het kader van de 

open projectoproep Vlaanderen Circulair. Het projectvoorstel beoogt de realisatie van een 

totaalconcept voor een net en circulair bedrijventerrein. Het Platform Grensland vraagt aan de 

stadsbesturen van Menen en Wervik het engagement om als partner het project mee te 

ondersteunen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

5. CBS/2019/1618 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Openbaar patrimonium -  her 

aanstelling voltijds contractueel Technieker – vrachtwagenbestuurder (D1–D3)  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Openbaar patrimonium -  her aanstelling voltijds (38/38) 

contractueel Technieker – vrachtwagenbestuurder (D1–D3). 

  

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6. CBS/2019/1596 | 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 

7. CBS/2019/1592 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 25.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

8. CBS/2019/1594 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit  



Samenvatting 

Op woensdag 22 mei 2019 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 

samengeroepen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

9. CBS/2019/1593 | Toekenning erfgoedpremie Agentschap Onroerend Erfgoed voor 

tuinwerken aan de oude vestingen, Oude Leielaan 4 te Menen.  

Samenvatting 

Toekenning erfgoedpremie onroerend erfgoed volgens de standaardprocedure voor tuinwerken 

aan de oude vestingen, Oude Leielaan 4 te Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

10. CBS/2019/1586 | Kennisname verslaggeving Wereldraad-vergadering 21/05/2019 met 

bijlage.  

Samenvatting 

Kennisname verslaggeving Wereldraad-vergadering 21/05/2019 met in bijlage ook het document 

over beleidsvoorstellen rond elke duurzame ontwikkelingsdoelstelling (zie agendapunt 3). 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

11. CBS/2019/1603 | Ingezonden evenementenformulieren van 05/07/2019 tot 11/07/2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

12. CBS/2019/1356 | Verslag van de vorige zitting dd. 10 juli 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 10 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/1475 | Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid  

Samenvatting 



Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid 

Betreft: Stefanie Platteau 

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

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

14. CBS/2019/1587 | Uitbetaling van inbraakpreventiepremie  

Samenvatting 

Uitbetaling van de inbraakpreventiepremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/1595 | Permanente bordjes parcours fietsexamen  

Samenvatting 

Permanente bewegwijzering van het parcours fietsexamen Menen, Lauwe en Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

16. CBS/2019/1606 | 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 bekendmaking op basis van BAFO zoals ingediend na verzoek 

op beslissing CBS 10 juli 2019/1577 zoals gemotiveerd in dit besluit. BAFO werd ontvangen van 

de beide daartoe bij shortlist weerhouden kandidaten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

17. CBS/2019/1597 | 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 

18. CBS/2019/1589 | Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een 

taxidienst  



Samenvatting 

Aanvraag van een taxivergunning 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

19. CBS/2019/1588 | Petitie bewoners Beekstraat i.v.m. parkzone Beekstraat  

Samenvatting 

Bewoners van de Beekstraat te Menen hebben per aangetekende zending een petitie gestuurd aan 

het Stadsbestuur Menen welke ingeschreven staat op de secretarie op 24.06.19 – 14684. 

In de petitie geeft men aan dat de bomen/struiken door de jaren heen nooit ofte nimmer gesnoeid 

of onderhouden werden met als resultaat wildgroei en veel te grote en hoge bomen met enorme 

overlast voor de bewoners van de overkant van de Beekstraat. 

Met overlast bedoelen ze: 

- van april tot juli pollen en bloeipluizen; 

- bij felle stormwind afgerukte takken op het wandel- en voetpad, straat; 

- grote bladval in het najaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

20. CBS/2019/1359 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 17 juli 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 17 juli 2019 voor een totaalbedrag 

van 218.825,00 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/1590 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2066 tot en met 

nr. 2066 voor een totaalbedrag van 12.087,90 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2066 tot en met nr. 2066 voor een 

totaalbedrag van 12.087,90 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1604 | Andere toelagen 2019 - deel 2  

Samenvatting 

Goedkeuren van nominatieve subsidies voorzien in het budget 2019 - deel 2 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PARTICIPATIE 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

23. CBS/2019/1526 | Toelichting principes Burgerbudgetten  



Samenvatting 

In de beleidsnota van Team 8930 staat de wens om te experimenteren graag met een 

burgerbudget. "Met een specifiek budget kunnen de inwoners van Menen, Lauwe, Rekkem zelf een 

voorstel doen die een meerwaarde kan bieden voor hun buurt. Zo stimuleren wij burgers om zelf 

ideeën voor te stellen en versterken wij het sociale weefsel in onze wijken." 

Op basis van deze insteken werd een eerste verkenning gedaan van mogelijke scenario's. 

Besluit: Verdaagd 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

24. CBS/2019/1598 | Organisatie van YOUCA-dag op donderdag 17 oktober 2019 te 

Menen  

Samenvatting 

Organisatie van YOUCA-dag op donderdag 17 oktober 2019 te Menen door aanbieden van 15 

jobs aan stadsdiensten en bijhorend persmoment. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

25. CBS/2019/1500 | Omloop van de Slagvelden op 19 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van de Omloop van de slagvelden 

(recreatieve fietstocht in het kader van WOI) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1602 | Braderie & rommelmarkt ''Wijk Ons Dorp'' op 15/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Braderie & rommelmarkt ''Wijk Ons 

Dorp'' op 15/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

27. CBS/2019/1536 | Organisatie sessie "Digitaal bankieren"  

Samenvatting 

Organisatie infosessie Digitaal bankieren i.s.m. Febelfin    

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

28. CBS/2019/1552 | Drankvergunning De Living  

Samenvatting 



De drankvergunning aan Vansteenkiste Rudi voor de inrichting De Living gelegen te 

Vrijheidsboomplaats 3, 8930 Lauwe verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

29. CBS/2019/1320 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure functie van 

diensthoofd gebouwendienst afdeling Infrastructuur en technische diensten  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure functie van diensthoofd gebouwendienst 

(A1a - A3a of B4 - B5) afdeling Infrastructuur en technische diensten 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1605 | Afdeling Vrijetijdszaken - Team jeugd sport - Aanstelling 

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

duur (verlengbaar) + samenstelling wervingsreserve 1 jaar  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - Team jeugd sport - Aanstelling Beleidsmedewerker jeugd - sport (B1- 

B3) voltijds – contractueel bepaalde duur (verlengbaar) + samenstelling wervingsreserve 1 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1607 | Afdeling Vrijetijdszaken - bibliotheek - interne personeelsmobiliteit. 

Voorleggen resultaat selectieprocedure (interne personeelsmobiliteit) voor de 

functie van administratief medewerker bibliotheek C1–C3 (m/v)  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - bibliotheek - interne personeelsmobiliteit 

Voorleggen resultaat selectieprocedure (interne personeelsmobiliteit) voor de functie van 

administratief medewerker bibliotheek C1 – C3 (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Karolien Demeyer 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


