
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 11 september 2019 om 08:30 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 

A-PUNT 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

1. CBS/2019/1726 | Jaarverslag 2018  

Samenvatting 

Voorleggen highlightversie jaarverslag 2018 

Deze versie is bijgewerkt met de opmerkingen en aanvullingen ontvangen van de algemeen 

directeur.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

2. CBS/2019/1845 | Kennisgeving reinigen van grachten en waterlopen.  

Samenvatting 

In het kader van de periodieke reiniging van grachten en waterlopen wordt door de dienst 

voorgesteld om diverse tracés te reinigen (hoofdzakelijk geselecteerd in functie van 

hemelwaterbeheersing). 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2019/1866 | 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 

 

BURGERLIJKE STAND 

BURGERLIJKE STAND 

4. CBS/2019/1840 | Machtiging tot ondertekenen en afleveren van stukken i.v.m. de 

burgerlijke stand - actualisering lijst gemeentebeambten  

Samenvatting 

Machtiging tot ondertekenen en afleveren van stukken i.v.m. de burgerlijke stand - actualisering 

lijst gemeentebeambten   

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

5. CBS/2019/1881 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/1882 | Ingezonden evenementenformulieren van 24 augustus 2019 tot 4 

september 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

7. CBS/2019/1674 | Verslag van de vorige zitting dd. 04 september 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 04 september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

8. CBS/2019/1849 | Uitbetaling van inbraakpreventiepremie 2019 LIJST 3  

Samenvatting 

Uitbetaling van de inbraakpreventiepremies - 3de lijst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 



COMMUNICATIE 

9. CBS/2019/1675 | Perszaken  

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

10. CBS/2019/1885 | Zelfde openingsuren jeugddienst - sportdienst  

Samenvatting 

De jeugddienst en de sportdienst hebben op heden elk hun eigen openingsuren. 

Door het feit dat beide diensten nu op dezelfde locatie gevestigd zijn zouden we voorstellen om 

voor beide diensten dezelfde openingsuren te hanteren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

11. CBS/2019/1852 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1853 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/1857 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

ECONOMAAT 

14. CBS/2019/1815 | aankoop van sneeuwblad en pekelinstallatie - aanbouwtoestellen 

voor minitractor Holder: - Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 

2019/835/SV-11/09 - Goedkeuren lijst van te raadplegen leveranciers  

Samenvatting 

Aankoop van sneeuwblad en pekelinstallatie - aanbouwtoestellen voor minitractor Holder: 

- Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/835/SV-11/09  

- Goedkeuren lijst van te raadplegen leveranciers. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



15. CBS/2019/1880 | aankoop containerchassis voor zoutstrooier stad Menen - afdeling 

Lauwe - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2019/831/SV  

Samenvatting 

aankoop containerchassis voor zoutstrooier stad Menen - afdeling Lauwe - Goedkeuring gunning 

en lastvoorwaarden - 2019/831/SV 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

16. CBS/2019/1875 | Verkaveling 1226/3 CHARLES CAPPELLESTRAAT te MENEN. 1. 

Goedkeuring verkavelingsovereenkomst. 2. Goedkeuring aflevering 

verkoopbaarheidsattest.  

Samenvatting 

Sedert 22 januari 2019 en dat ingevolge een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

(RvvB) mag de verkavelingsvergunning door het CBS toegekend op 16 augustus 2016 onder 

nummer 1226/3 m.b.t. de verkaveling Charles Cappellestraat te Menen uitwerking krijgen. 

Bijgaand wordt ontwerp van de verkavelingsovereenkomst gepresenteerd met aansluitend de 

vraag om principieel akkoord tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

17. CBS/2019/1867 | 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 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

18. CBS/2019/1839 | Dossier Leiewerken: Gezondheidstoets  

Samenvatting 

Dossier Leiewerken: Gezondheidstoets vanuit Logoleieland 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ICT 

ICT 

19. CBS/2019/1860 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - ICT - Aankoop 

nieuwe computers in het kader van de migratie naar Windows 10  

Samenvatting 

Goedkeuring aankoop computers en randapparatuur ter vervanging van Windows 7 

Besluit: Goedgekeurd 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

20. CBS/2018/008 | Einddocument workshop RITO-site.  

Samenvatting 

Overleg 03-06-2019 Stad en GO-onderwijs en Leiedal m.b.t. het einddocument workshop RITO-

site. 

Standpunt van de stad en mogelijkheid tot uitbreiding SAMW op de huidige site. 

Voorstel inrichtingsstudie voor LAGOAsite ( ontwerper R.O.T.S. K Helsen) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/1868 | Aanvraag tot het plaatsen van rolcontainers met afschutting  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van rolcontainers met 

afschutting goed op naam van XXXXXX voor de gevraagde oppervlakte van 3 m² wordt 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1869 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

op naam van XXXXXX voor de gevraagde oppervlakte van 10,80 m² wordt voorgelegd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

op naam van XXXXXX voor de gevraagde oppervlakte van 20 m² wordt voorgelegd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

op naam van XXXXXX voor de gevraagde oppervlakte van 20 m² wordt voorgelegd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

23. CBS/2019/1676 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OPENBARE WERKEN 

24. CBS/2019/1681 | Principiële beslissing omtrent ligging van de trage verbinding tussen 

Noordkaai en Waalvest in het kader van Leiewerken  

Samenvatting 



Binnen het dossier rond de Leiewerken wordt ter hoogte van de Grondwetstraat en de 

sportvelden langs de Noordkaai een fietsersbrug aangelegd. Ter hoogte van de landing van de brug 

wordt een trage verbinding voorzien die langs de sportvelden verbinding maakt met de Waalvest 

en zo een korte route richting centrum realiseert voor de fietsers en voetgangers. 

Voor de ligging van deze verbinding en de aansluiting op Waalvest liggen enkele scenario’s nog 

voor. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

25. CBS/2019/1677 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 11 september 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 11 september 2019 voor een 

totaalbedrag van 54.547,46 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1848 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt - kohierartikels 

638000005 en 638000006 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikels 638000005 en 638000006 voor 

aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1862 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 

648000005 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 648000005 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/1864 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 

648000026 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 648000026 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1865 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2326 tot en met 

nr. 2328 voor een totaalbedrag van 34.647,96 euro.  

Samenvatting 



Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2326 tot en met nr. 2328 voor een 

totaalbedrag van 34.647,96 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1876 | Algemene gemeentebelasting.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1883 | Indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig. Aanslagjaar 2019 – mei-juni-juli. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

32. CBS/2019/1859 | Gemeentelijke financiële bijdrage aan Zuidwest  

Samenvatting 

De intergemeentelijke samenwerking Zuidwest wenst de jaarlijkse tussenkomst van de 

aangesloten steden en gemeenten substantieel te verhogen. 

Momenteel bedraagt die € 0,33/inwoner wat op een kleine € 11.000,00 neerkomt.  Dit bedrag is 

sinds de start in 1995 omzeggens nooit verhoogd.  

Het is de bedoeling de bijdrage op te trekken tot € 1/inwoner.  Een verdrievoudiging van de 

Menense jaarlijkse bijdrage tot een € 33.000,00. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

33. CBS/2019/1837 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2019-2020 voor 

agendering gemeenteraad.  

Samenvatting 

Gemeentelijke basisschool de wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2019-2020 voor 

agendering gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 02 oktober 2019 

 

34. CBS/2019/1855 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020 annuleren zorgkrediet 

van een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020 annuleren zorgkrediet van een onderwijzeres.  

Besluit: Goedgekeurd 



 

35. CBS/2019/1863 | GBS Barthel (Rekkem): wijziging prestatievermindering schooljaar 

2019-2020 door een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): wijziging prestatievermindering schooljaar 2019-2020 door een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1877 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling 

van een leermeester protestants evangelisch godsdienst.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een leermeester 

protestants evangelisch godsdienst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

KABINET 

37. CBS/2019/1858 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke 

verweefcoach  

Samenvatting 

In zitting van 28 augustus besloot het college om deel te nemen aan de projectoproep van Leiedal 

voor de aanstelling van een intergemeentelijke verweefcoach. De aanstelling van een 

intergemeentelijke verweefcoach kadert binnen de subsidieoproep verweefcoaching van het 

Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Om het project concreet te realiseren heeft Leiedal 

een samenwerkingsovereenkomst 'intergemeentelijke verweefcoaching' opgemaakt die de 

afspraken vastlegt tussen alle betrokken partijen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

LOKALE ECONOMIE 

38. CBS/2019/1854 | Aanvraag tot uitbatingsvergunning AS Brothers voor tabakswinkel 

Smokers - Rijselstraat 188 - Menen  

Samenvatting 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de aanvraag tot 

uitbatingsvergunning van een tabakswinkel in Rijselstraat 188  (nieuwe uitbating) te beoordelen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

39. CBS/2019/1861 | Ambtshalve inschrijving  

Samenvatting 

Ambtshalve inschrijving 

Besluit: Goedgekeurd 

 



 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


