
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 21 augustus 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Patrick Roose, Schepen van Publieke Ruimte 

 

D-PUNT 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

1. ZONDER VOORWERP  

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

2. CBS/2019/1745 | 4e rit West-Vlaanderen cycling tour op 25/08/2019 - aanpassing TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 4e rit West-Vlaanderen cyclingtour op 

25/08/2019 te Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

3. CBS/2019/1750 | Tarieven voor de houders van een mia-UiTPAS bij de Academie 

voor Beeld, Muziek & Woord.  

Samenvatting 

De afdelingshoofden Vrije Tijd, de verantwoordelijken UiTPAS  van de steden Wervik, Wevelgem 

en Menen en de beide directeurs van de Academie Beeld, Muziek & Woord hebben gezamenlijk 

een voorstel uitgewerkt voor het toepassen van de inschrijvingstarieven voor de houders van een 

mia (mensen in armoede) UiTPAS. 

De houders van dergelijke pas genieten in de academies binnen de stad Menen reeds van de 

korting van 80%.  Deze bijeenkomst kwam er om binnen de 3 steden, voor de cursisten, hetzelfde 

systeem toe te passen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

4. CBS/2019/1746 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst  - 

aanstelling halftijds hulptechnieker - zaalwachter - in vervanging ziekte  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - aanstelling halftijds hulptechnieker - 

zaalwachter - voor de sportdienst in vervanging ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

5. CBS/2019/1732 | 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 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

6. CBS/2019/1730 | Ingezonden evenementenformulieren van 9 augustus 2019 tot 14 

augustus 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/1731 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/1528 | Verslag van de vorige zitting dd. 14 augustus 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 14 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

9. CBS/2019/1685 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 4 september 2019  

Samenvatting 

De agenda van de gemeenteraad van 4 september 2019 dient vastgesteld te worden. De agenda 

van de gemeenteraad bevat de dagordepunten die door het college van burgemeester en 

schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad worden meegedeeld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/1734 | W13 - Statutenwijziging - Goedkeuring  

Samenvatting 

W13. Wijziging van de statuten dat de mogelijkheid voorziet dat alle nationale politieke partijen 

vertegenwoordigd in de raad van bestuur van W13 via ondervoorzitters ook vertegenwoordigd 

worden in het dagelijks bestuur.     

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

11. CBS/2019/1712 | Indienen schuldvordering overeenkomstig art. 7 van KB 25 

december 2017  

Samenvatting 

Schuldvordering tweede schijf 2019 betreffende bijkomende financiering van de 

Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

12. CBS/2019/1529 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

13. CBS/2019/1717 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/1718 | Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke 

verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke verbeteringspremie. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

15. CBS/2019/1719 | Gemeentelijke aanpassingspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/1720 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

17. CBS/2019/1723 | Heraanleg van de Groene en Processiestraat  

Samenvatting 

Omwille van de toestand van de wegenis in de Groene en Processiestraat en het goedkeuren van 

de dading voorgesteld door AWV, wordt voorgesteld om een aanvullende opdrachtbrief op te 

maken voor het herstel van deze wegen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

18. CBS/2019/1639 | Principiële goedkeuring van de verspreiding van een bevraging rond 

(deel)mobiliteit  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (16 - 22 september) lanceert  Autodelen.net en 

KVLV in samenwerking met VVSG een bevraging over lokale mobiliteit. De VVSG vraagt om deze 

enquête te verspreiden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

19. CBS/2019/1721 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Er worden 2 oranje borden met opschrift 'gewijzigde verkeerssituatie' aangekocht. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

20. CBS/2019/1657 | Advies op de Project-MER Leiewerken nr. PR3203  

Samenvatting 



Departement Omgeving, team MER, heeft de aanmelding van de PR-MER, ingediend door De 

Vlaamse Waterweg -Seine-Schelde: Leie Doortocht Menen ontvangen op 02-07-2019. 

Op 22-07-2019 vraagt de dienst MER om advies op PR-MER nr. PR3203 (op website 

www.mervlaanderen.be) uiterlijk in te dienen op 22-08-2019. 

Publieke raadpleging over het project-MER voor aanmelding Leie Doortocht Menen wordt 

gehouden van 19-08-2019 tem 17-09-2019. Er werd een infomarkt gehouden op 19-06-2019 in 

CC De Steiger te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

21. CBS/2019/1530 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1727 | verkaveling Dronckaertstraat B4Projects OMV2019036689 - 

doorverwijzen gemeenteraad inzake tracé der wegen.  

Samenvatting 

Doorverwijzen van de verkaveling Dronckaertstraat  OMV2019036689 naar de gemeenteraad om 

kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en een beslissing te nemen inzake 

het tracé der wegen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

23. CBS/2019/1531 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 21 augustus 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 21 augustus 2019 voor een 

totaalbedrag van 162.368,66 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

24. CBS/2019/1739 | Open Cultuurforum  

Samenvatting 

Voor de opstart van het Open Cultuurforum hebben we beroep gedaan op extern consulent 

Levuur bvba.  De werkgroep vond het raadzaam Levuur bvba verder te engageren.  Een nieuw 

filmpje zal gelanceerd worden voor de voorstelling van het forum en oproep tot deelname. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/1741 | Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.  Voorstel 

samenwerkingsovereenkomst en vraag tot toetreding tot het calamiteitennetwerk.  



Samenvatting 

Het erfgoeddepot Trezoor voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, geopend in de lente 2018, is 

een professionele bewaarplaats voor het erfgoed van steden en streek.  Het gaat hierbij om 

industrieel -, archeologisch – en vlaserfgoed, schilderijen, beelden, archief- en 

bibliotheekmateriaal,… 

Het gebouw is 5000 m2 groot en is gelegen op Vier Linden 1 in Heule. 

Men kan er tevens terecht voor consultatie en onderzoek. 

Trezoor werd gerealiseerd met de steun van de provincie West-Vlaanderen (€ 2.000.000) en de 

Vlaamse Overheid (€ 500.000). 

De stad Kortrijk treedt op als trekker, bouwheer en exploitant.  Zuidwest heeft een 

ondersteunende rol. 

Vóór 1 september wordt door de stad Kortrijk een subsidieaanvraag voorbereid.  Deze 

subsidiëring kan de kosten drukken en de aanwerving van een professionele dienstverlener 

mogelijk maken. 

De stad Menen krijgt de mogelijkheid (zoals alle steden/gemeenten uit de regio) als prioritaire 

partner toe te treden en van het depot en de aangeboden diensten gebruik te maken.  Zo kunnen 

collecties die soms in moeilijke omstandigheden worden bewaard een bewaarplaats in een 

optimale omgeving krijgen.  

Hoewel de financiële kosten/opbrengsten nog niet met zekerheid kunnen bepaald worden, stelt 

de stad Kortrijk zich garant dat de basishuurprijs max. € 8,8 m2/maand voor de prioritaire 

partners zal bedragen. 

De ruimte die de stad Menen zal/kan innemen is nog niet gekend. 

De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 9 jaar en kan stilzwijgend 

verlengd worden.  Ze treedt in werking op de 1ste dag van de maand volgend op de datum van de 

laatste prioritaire partner die is toegetreden.  Momenteel hebben 6 partners ondertekend.  Ze 

wordt afgesloten tussen de stad Kortrijk en de overblijvende 11 steden uit het arrondissement, 

stad Wervik en de intercommunale Leiedal. 

Deze beslissing dient geagendeerd in de Gemeenteraad. 

Daarnaast wenst Trezoor een calamiteitennetwerk op te richten voor Zuid-West-

Vlaanderen.  Calamiteiten komen zelden voor maar kunnen een enorme impact hebben op het 

collectieve erfgoed.  Denken we maar aan de brand in de St-Jan de Doper kerk in Anzegem en 

ietske verder weg de Notre-Dame in Parijs.  

Het netwerk verenigt een brede groep belanghebbenden in de erfgoedsector die actief bijdragen 

aan het vinden van oplossingen voor de preventie van, voorbereiding op en remediëring van 

calamiteiten bij erfgoedorganisaties binnen het netwerk.  Het is een netwerk van ambtenaren en 

erfgoedwerkers en komt min. 1 keer per jaar samen.  Hier wordt er geen financieel engagement 

van de betrokken besturen gevraagd. 

Trekker zijn de stad Kortrijk en het erfgoeddepot Trezoor. 

Deze engagementsverklaring is een beslissing CBS. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

26. CBS/2019/1715 | Onthaal en burgerzaken - Aanstelling administratief medewerker 

(C1- C3) (m/v) voltijds – contractueel bepaalde duur (verlengbaar) + samenstelling 

wervingsreserve 1 jaar  

Samenvatting 



Onthaal en burgerzaken - Aanstelling administratief medewerker (C1- C3) (m/v) voltijds – 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


