
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 18 september 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Herman Ponnet, Schepen van Participatie 

D-PUNT 

ALGEMEEN 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

1. CBS/2019/2021 | Communicatie Meerjarenplan naar adviesraden  

 

Besluit: Verdaagd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/2019 | 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 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

3. CBS/2019/1894 | WVI - Raad van Bestuur dd. 26.06.2019  

Samenvatting 

WVI - Raad van Bestuur dd. 26.06.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



4. CBS/2019/1897 | MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 04.07.2019  

Samenvatting 

MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 04.07.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

5. CBS/2019/1928 | De Watergroep - uitnodiging aandeelhoudersbestuur drinkwater dd. 

08.10.2019  

Samenvatting 

De Watergroep - uitnodiging aandeelhoudersbestuur drinkwater dd. 08.10.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/1953 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 13.09.2019 - Verslag Raad 

van Bestuur dd. 30.08.2019.  

Samenvatting 

Leiedal  

Agenda Raad van Bestuur dd. 13.09.2019 

Verslag Raad van Bestuur dd; 30.08.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. CBS/2019/1979 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid  

Samenvatting 

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

Betreft: Stefanie Platteau 

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

 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

8. CBS/2019/1961 | Kennisgeving resultaten omgevingsanalyse opgemaakt door de 

provincie West-Vlaanderen i.s.m. de dienst thuis en ouderenzorg.  

Samenvatting 

In het kader van de huidige uitrol van het buurt(zorg)gericht werken in de wijk de Barakken, de 

nieuwe tuinwijk en de wijk Paradijs en  het nieuwe decreet op de lokale dienstencentra dat van 

toepassing is vanaf 01/01/2020 is het belangrijk dat er als eerste stap een omgevingsanalyse 

gemaakt werd van deze wijken. 

Omdat we de oefening toch moesten doen hebben we deze opengetrokken over heel Groot 

Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

9. CBS/2019/1972 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (03/09/2019).  

Samenvatting 



Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (3 september 2019) wordt hierbij 

overgemaakt. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10. CBS/2019/1958 | 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: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

11. CBS/2019/1893 | Startnota en procesnota 1 voor GRUP 'K-R8'. Raadpleging bevolking 

en adviesvraag.  

Samenvatting 

Adviesvraag en raadpleging van de bevolking over de startnota en procesnota 1 voor het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8'. 

Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de 

omgeving. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1895 | uitnodiging bewonersvergadering functiewijziging voormalig 

jukeboxmumseum  

Samenvatting 

Op woensdag 9 okt. '19 wordt er voor de omwonenden een informatievergadering georganiseerd 

n.a.v. een ingediende aanvraag tot omgevingsvergunning voor de functiewijziging van het voormalig 

jukeboxmuseum. zie uitnodiging in bijlage. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

13. CBS/2019/1983 | Analyse van de schuldportefeuille  

Samenvatting 

Analyse van de schuldportefeuille van Belfius voor stad Menen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 



EVENEMENTEN EN TOERISME 

14. CBS/2019/1993 | Ingezonden evenementenformulieren van 5 september 2019 tot 11 

september 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

15. CBS/2019/1708 | Verslag van de vorige zittingen: dd. 06 september 2019 en dd. 11 

september 2019.  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zittingen: dd. 06 september 2019 en dd. 11 september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/1891 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 2 oktober 2019  

Samenvatting 

De agenda van de gemeenteraad van 2 oktober 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 en doorverwezen naar de gemeenteraad van 02 oktober 2019. 

 

17. CBS/2019/1896 | LEIEDAL - buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2019 - 

statutenwijziging  

Samenvatting 

LEIEDAL - buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2019 

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

 

18. CBS/2019/1926 | MIROM - BAV 19.12.2019 - Statutenwijziging  

Samenvatting 

MIROM - Statutenwijziging 

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

 

19. CBS/2019/1927 | Aktename data gemeenteraad 2020. (Te verwijzen naar de 

gemeenteraad).  

Samenvatting 

Er werd een voorstel opgemaakt met de data van gemeenteraad 2020. 

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

 

 



COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

20. CBS/2019/1709 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

21. CBS/2019/1900 | Goedkeuring renteloze lening aan chiro Oskaarke door stad Menen  

Samenvatting 

Chiro Oskaarke vraagt een renteloze lening aan de stad Menen voor een bedrag van 30.000€ 

voor de bouw van hun lokalen. 

De betaling van 30.000 € wordt aan de stad gevraagd in 2019. 

De terugbetaling van de lening zou gebeuren in 6 schijven van 5000 € door chiro Oskaarke. 

De eerste schijf zou in 2020 worden terugbetaald. De laatste terugbetaling zou gebeuren in 2025. 

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

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

22. CBS/2019/1915 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/1929 | Terugvorderen verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Terugvorderen verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/2004 | Wijziging adreslijst Lokaal Toewijzingsreglement 65+  

Samenvatting 

Goedkeuring gewijzigde adreslijst Lokaal Toewijzingsreglement 65+ en doorverwijzing naar 

gemeenteraad 2 oktober 2019 

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

 

AGB 

AGB 

25. CBS/2019/1973 | Verlichting muur PTW & brandregime  

Samenvatting 



De plaatsing en uitvoering van de openbare verlichting rond de projecten in aanbouw ( Sporthal 

Lauwe - OC Lauwe - PTW ) gebeurt in nauwe samenwerking met Fluvius. Er werd gezien de 

waardevolle historische betekenis van de vestingsmuur in Park Ter Walle een voorstel uitgewerkt 

voor de accentuering en aanstraling van de muur met grondspots. Er wordt gevraagd deze offerte 

goed te keuren. 

Daarnaast wordt er gevraagd om in de toekomst de openbare verlichting in het weekend ( vrijdag 

en zaterdag nacht ) in het Park Ter Walle en Brouwerspark niet te doven. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1996 | herstel en behandelen van metalen structuur op binnenplein 

stadhuis Menen : mandaat stelling aan AGB voor het uitvoeren van de werken - 

doorverwijzing GR  

Samenvatting 

De verf op de metalen structuur van de patio (kant buiten) bladert af. Naast het esthetische 

aspect kan er niet meer voldaan worden aan de eis van de brandweer (Rf-waarde van 1 uur ). Er 

wordt dan ook voorgesteld het probleem en de oorzaak te analyseren en aan te pakken. Via het 

AGB werd administratief het nodige gedaan waarbij er nu wordt gevraagd om de in de 

gemeenteraad van oktober de mandaatstelling aan het AGB te agenderen voor de uitvoering van 

het werk. 

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

 

27. CBS/2019/1997 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het 

AGB Menen  - doorverwijzen GR oktober  

Samenvatting 

In de Gemeenteraad van 26 juni ( 6. GR/2019/079 | Stadsbudget 2019: eerste budgetherziening 

2019 // liquiditeiten budget - uitgaven ) werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB 

Menen door Stad Menen voorzien. De doorverwijzing naar de gemeenteraad van oktober wordt 

gevraagd en dit ter goedkeuring voor de opname van deze leningen volgens noodzaak en 

goedgekeurde facturen. 

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

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

28. CBS/2019/1913 | Aanpassing gebouw Sint-Franciscuskerk tot concertzaal. Inbouw 

nooduitgang. Aanvraag omgevingsvergunning. Goedkeuring factuur.  

Samenvatting 

Met het oog op de brandveiligheid bezoekend publiek dient in de zijmuur van het gebouw Sint-

Franciscuskerk kant Yvonne Serruysstraat een nooduitgang te worden aangebracht. Ontwerp met 

aanvraagdossier omgevingsvergunning werd voorbereid door architect Hugo Snoeck 

(tegenwoordig ondergebracht bij Sweco Belgium) met wie de stad een ereloonovereenkomst 

heeft m.b.t. de restauratie van dit gebouw. Ereloonfactuur wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1920 | Verbouwing VIP-ruimte Sportzaal Vauban. Schilderwerken. 

Gunning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

 



Verbouwing VIP-ruimte Sportzaal Vauban. Schilderwerken. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

30. CBS/2019/1814 | Vernieuwen putdeksels riolering  

Samenvatting 

Naar aanleiding van het opstellen een volledige hydronautstudie van het zuiveringsgebied Menen, 

Wervik en Wevelgem worden alle kritieke rioleringsknooppunten opgemeten. 

Door het openen zijn heel wat putdeksels beschadigd of niet te openen zonder vervanging. 

De dienst brengt het CBS op de hoogte van dit gegeven. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1962 | Ontwerp riolering Lauwestraat Rekkem  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de intentie tot heraanleg van de Lauwestraat tussen de Fonteinstraat en 

Moeskroenstraat werd een rioleringsdossier opgestart om de in slechte staat zijnde riolering om 

te bouwen naar een gescheiden rioleringsstelstel. 

Het voorontwerp van dit plan ligt ter goedkeuring voor aan het CBS. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

32. CBS/2019/1957 | 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 

 

33. CBS/2019/1960 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein met sterke hinder - 

bekrachtiging  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de aanvraag tot de inname van het 

openbaar domein en tot het aanbrengen van signalisatie voor de uitvoering van het plaatsen van 

een parkeerverbod in de Sluizenkaai van VTI tot Rijselstraat - het plaatsen van een parkeerverbod 

in de Waalvest van huisnr. 7 t.e.m. 17 - het afsluiten van de Rijselstraat ter hoogte van de 

Sluizenkaai: C3 [UPV] F45 ter hoogte van Waalvest en ter hoogte van Oostkaai - het plaatsen van 

voorsignalisatie in de Rijselstraat ter hoogte van de Rijselstraat-Hoornwerk en Moeskroenstraat-

N32 [Doorgang centrum onderbroken] - het invoeren van een omleiding via Fabiolalaan - 

Kortrijkstraat - N32 in de Sluizenkaai te Menen tijdens de periode van maandag 16 september 

2019 tot en met dinsdag 17 september 201, aangevraagd door Willy Naessens nv, Kouter 3, 9790 

Wortegem-Petegem (in opdracht van VTI Menen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 



MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

34. CBS/2019/1940 | Tijdelijk verkeersreglement met betrekking tot de implementatie 

van een mobiele vrachtwagensluis te Menen, Wahisstraat en Wervikstraat. 

Bekrachtiging  

Samenvatting 

Tijdelijk verkeersreglement met betrekking tot de implementatie van een mobiele 

vrachtwagensluis te Menen, Wahisstraat en Wervikstraat. Bekrachtiging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

35. CBS/2019/1850 | Deelname stad Menen aan Nacht van de Duisternis en Earth Hour  

Samenvatting 

Nacht van de Duisternis - zaterdag 12 oktober 2019 - verlichting van monumenten doven + 

sensibilisering via website/sociale media 

Earth Hour - zaterdag 28 maart 2020 van 20u30 tot 21u30 - verlichting van alle monumenten 

doven + sensibilisering via website/sociale media 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

36. CBS/2019/1999 | Leiewerken centrum Menen: voorstel tijdelijke parking na de eerste 

fase sloop van de panden  

 

Besluit: Verdaagd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

37. CBS/2019/1710 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

38. CBS/2019/1803 | Voorontwerp fiets- en voetgangersbrug.  

Samenvatting 

Voorontwerp fiets- en voetgangersbrug. Vraag van DVW tot goedkeuring van het Voorontwerp 

fiets- en voetgangersbrug. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

39. CBS/2019/1908 | Projectregie Leiewerken Menen  

Samenvatting 

Projectregie Leiewerken Menen.  

Huidige afsprakennota wordt beëindigd op 31-12-2019 , vraag om een nieuwe afsprakennota 

projectregie Leiewerken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

40. CBS/2019/1711 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 18 september 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 18 september 2019 voor een 

totaalbedrag van 162.780,69 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/1892 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2388 tot en met 

nr. 2388 voor een totaalbedrag van 12000 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2388 tot en met nr. 2388 voor een 

totaalbedrag van 12000 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/1904 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 628000168 - 

aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

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

als leegstaand aangaande kohierartikel 628000168 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/1966 | Gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 

worden als onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 

beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig. Aanslagjaar 2019 – deel 1. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1982 | Zefier - garantieverklaring strategische participaties  

Samenvatting 

Zefier vraagt alle gemeenten-vennoten een garantieverklaring naar de bank toe om een 

programma voor de uitgifte van multi-term thesauriebewijzen te kunnen starten 

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



 

45. CBS/2019/1994 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

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

648000004 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

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

als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 648000004 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

46. CBS/2019/1914 | Open Grenstocht op 19 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Open Grenstocht op 19 oktober 2019 te 

Zaal Barthel Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/1917 | Fabrieksverkoop De Witte Lietaer op 4 en 5 oktober 2019  

Samenvatting 

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

Fabrieksverkoop De Witte Lietaer op 4 en 5 oktober 2019 op het grondgebied van Lauwe  

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/1919 | Schoolfeest wijkschool Paradijs  op 29 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van schoolfeest wijkschool Paradijs op 29 

september 2019 te wijkschool Paradijs te Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/1922 | Openingsfeest Sally's Pub op 5 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Openingsfeest Sally's Pub op 5 oktober 

2019 te Menen (Grote Markt) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/1923 | Feest 8930 op 5 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Feest 8930 op 5 oktober 2019 te Park 

Ter Walle Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/1924 | Veldloop scholengemeenschap Sint-Vincentius op 8 oktober 2019  



Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Veldloop scholengemeenschap Sint-

Vincentius op 8 oktober 2019 te Serge Bertenpark te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/1931 | Muziek uit mijnen tijd op 21 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het concert van de koninklijke 

Volksharmonie Sint-Jozef 'Muziek uit mijnen tijd' op 21 september 2019 te Park Ter Walle Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/1932 | Schoolfeest vbs Blijdhove Binnenhof op 5 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Schoolfeest vbs Blijdhove Binnenhof op 5 

oktober 2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/1933 | Alpro Leiemarathon op 22 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Alpro Leiemarathon op 22 september 

2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

55. CBS/2019/1936 | Financiële tussenkomst Jaarmarkt Menen  

Samenvatting 

Er wordt goedkeuring gevraagd om een financiële tussenkomst van maximum €1000 te voorzien 

voor de organisatie van de Jaarmarkt op 20 oktober 2019 in het centrum van Menen. Dit voor het 

voorzien van animatie (oldtimervrachtwagens, muziekgroepje,...).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2019/1939 | Mountainbiketocht Cyclo Club Moeskroen op 6 oktober 2019  

Samenvatting 

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

de Mountainbiketocht Cyclo Club Moeskroen op 6 oktober 2019 op het grondgebied van 

Rekkem en Lauwe.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

57. CBS/2019/1946 | Nacht van de jeugd op 18 oktober 219  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Nacht van de jeugd op 18 oktober 219 te 

Park Ter Walle 

Besluit: Goedgekeurd 

 



58. CBS/2019/1947 | Sinterklaasfeest gbs Barthel op 5 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sinterklaasfeest gbs Barthel op 5 

december 2019 te GBS Barthel Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

59. CBS/2019/1948 | Goedkeuring officiële ontvangst 25 jaar Gidsenkring Menen. 

Goedkeuring gebruik aula stadhuis Menen voor nieuwjaarsreceptie  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd om de officiële ontvangst van Gidsenkring Menen, nav hun 25 jaar 

bestaan, op het stadhuis op zaterdag 14 maart 2020 om 11u30 goed te keuren. 

Er wordt toestemming gevraagd om het gebruik van de aula stadhuis Menen voor de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie van Gidsenkring Menen op zaterdag 18 januari 2020 om 18u goed te keuren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

60. CBS/2019/1965 | Golden Classic festival van 20 tot 22 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Golden Classic festival te Lauwe van 20 

tot 22 september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2019/1967 | Nacht van de duisternis op 12 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Nacht van de duisternis op 12 oktober 

2019 te Diefhondbos Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

62. CBS/2019/1968 | Oktoberkermis Lauwe van 5 tot 7 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Oktoberkermis Lauwe van 5 tot 7 

oktober 2019 te Lauweplaats 

Besluit: Goedgekeurd 

 

63. CBS/2019/1970 | Schoolfeest De Stap op 12 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Schoolfeest De Stap op 12 oktober 2019 

te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

64. CBS/2019/1978 | Aankoop relatiegeschenken stad Menen  

Samenvatting 

De voorraad aandenkens (plexiglas schildjes) is bijna uitgeput. Aan het college van burgemeester 

en schepenen wordt gevraagd een keuze te maken over de aankoop van nieuwe aandenkens. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

65. CBS/2019/1984 | Inhuldiging herdenkplaat G. Whitehead en R. Griffiths op 17 oktober 

2019 te Lauwe.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van een herdenkplaat ter ere van George 

Whitehead en Reginald Griffiths, 2 Engelse vliegeniers die door een Duits mitrailleursnest werden 

neergehaald op 17 oktober 1918 te Lauwe. 17 oktober 1918 is de dag dat Lauwe werd bevrijd.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

66. CBS/2019/1990 | Straatfeest Langekeerstraat op 20 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Straatfeest Langekeerstraat op 20 

september 2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

67. CBS/2019/1992 | 140 jaar Sint-Bavo Lauwe op van 27 tot en met 29 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 140 jaar Sint-Bavo Lauwe op van 27 tot 

en met 29 september 2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

68. CBS/2019/1905 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Oktoberkermis van 

zondag 6 oktober 2019 te Menen-Lauwe.  

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 

 

69. CBS/2019/1935 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Wijkkermis Het 

Paradijs van zondag 13 oktober 2019 te Menen-Rekkem.  

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 

70. CBS/2019/1938 | Kapitaalsubsidie CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

Op de Gemeenteraad van 25 juni 2018 werd een extra kapitaalsubsidie van € 200.000 voor het 

boekjaar 2019 voor CC De Steiger goedgekeurd.  



CC De Steiger wil dit toegekend budget gebruiken voor investeringen in aankopen (theater-

technisch) materiaal en in haar infrastructuur.  

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

 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

71. CBS/2019/1943 | Goedkeuring uitbetaling projecttoelage 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling projecttoelage 2019: 

- Kon. Volksharmonie St. Jozef Menen, concert 'Muziek uit Mijnen Tijd' op 21 september 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

72. CBS/2019/1901 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 

2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht, tijdelijke aanstelling en reaffectatie -  

kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht, tijdelijke aanstelling en reaffectatie -  kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

73. CBS/2019/1903 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 

2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht en tijdelijke aanstelling - 

kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht en tijdelijke aanstelling - kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

74. CBS/2019/1906 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 

2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht, tijdelijke aanstelling en 

loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht, tijdelijke aanstelling en 1/5 loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

75. CBS/2019/1907 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 

2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht, tijdelijke aanstelling en 

loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - onderwijzeres.  

Samenvatting 



GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht, tijdelijke aanstelling en loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - 

onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

76. CBS/2019/1910 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling 

van een onderwijzeres.  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

77. CBS/2019/1911 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling 

van een onderwijzeres.  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

78. CBS/2019/1912 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 

2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht en tijdelijke aanstelling van een 

onderwijzer.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht en tijdelijke aanstelling van een onderwijzer. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

79. CBS/2019/1921 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020:  tijdelijke 

aanstelling van een leermeester levensbeschouwelijke vakken:  islamitische 

godsdienst.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020:  tijdelijke aanstelling van een leermeester 

levensbeschouwelijke vakken: islamitische godsdienst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

80. CBS/2019/1925 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 

2019-2020:  tijdelijke aanstelling van een ICT-coördinator.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe) - GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020:  tijdelijke 

aanstelling van een ICT-coördinator. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

81. CBS/2019/1930 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020:  tijdelijke aanstelling 

van een leermeester levensbeschouwelijke vakken: rooms-katholieke godsdienst.  

Samenvatting 



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

levensbeschouwelijke vakken: rooms-katholieke godsdienst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

82. CBS/2019/1934 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 

2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht, tijdelijke aanstelling van een 

zorgcoördinator.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht, tijdelijke aanstelling van een zorgcoördinator. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

83. CBS/2019/1937 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: TBS ob, reaffectatie 

en aanstelling in aanvangsbegeleiding van een onderwijzer.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: TBS ob, reaffectatie en aanstelling in 

aanvangsbegeleiding van een onderwijzer. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

84. CBS/2019/1944 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: aanstelling in 

aanvangsbegeleiding van een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: aanstelling in aanvangsbegeleiding van een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

85. CBS/2019/1949 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanstelling in 

tijdelijk andere opdracht van een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanstelling in een tijdelijk andere opdracht 

van een onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

86. CBS/2019/1950 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020:  verlof 

tijdelijk ander opdracht, tijdelijke aanstelling in beleidsondersteuning en aanstelling in 

aanvangsbegeleiding - onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk ander opdracht, tijdelijke 

aanstelling in beleidsondersteuning en aanstelling in aanvangsbegeleiding - onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

87. CBS/2019/1952 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling in vervanging van een onderwijzeres, afwezig door ziekte.  

Samenvatting 



GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling in vervanging van een 

onderwijzeres, afwezig door ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

88. CBS/2019/1955 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: reaffectatie in 

een tijdelijke aanstelling (PWB) van een kinderverzorgster.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: reaffectatie in een tijdelijke aanstelling 

(PWB) van een kinderverzorgster. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

89. CBS/2019/1956 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020:  tijdelijke 

aanstelling van een leermeester levensbeschouwelijke vakken: niet-confessionele 

zedenleer.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020:  tijdelijke aanstelling van een leermeester 

levensbeschouwelijke vakken: niet-confessionele zedenleer. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

90. CBS/2019/1959 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk 

andere opdracht, tijdelijke aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: verlof tijdelijk andere opdracht, tijdelijke 

aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

91. CBS/2019/1964 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

92. CBS/2019/1974 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

93. CBS/2019/1975 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een onderwijzeres.  

Samenvatting 



GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

94. CBS/2019/1976 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: 1/5 

zorgkrediet voor de zorg van een kind jonger dan 12 jaar - kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: 1/5 zorgkrediet voor de zorg van een kind 

jonger dan 12 jaar voor een kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

95. CBS/2019/1977 | GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

96. CBS/2019/1980 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

97. CBS/2019/1986 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een (kleuter)onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer(Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

(kleuter)onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

98. CBS/2019/1989 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een onderwijzeres en zorgcoördinator.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres 

en zorgcoördinator. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

99. CBS/2019/1991 | SG de Leiebrug: schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

zorgcoördinator.  

Samenvatting 

SG de Leiebrug: schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een zorgcoördinator. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

100. CBS/2019/1951 | KI:SS - kernversterkende maatregelen: Efro-project "Ik koop 

lokaal bij een winkelier van hier"  

Samenvatting 

Binnen bovengemeld project wordt door het Ondernemerscentrum West-Vlaanderen ism Unizo, 

Leiedal, Unizo en 50 West-Vlaamse steden en gemeenten, een communicatiecampagne opgestart 

“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”  (cfr. KI:SS West - 2018). 

In deze campagne wordt gezocht naar gedreven lokale handelaars die het gezicht willen zijn van 

deze campagne en willen ijveren voor het ambassadeurschap. 

Boodschap blijft om mensen te stimuleren om te winkelen bij de lokale handelaars. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

101. CBS/2019/1909 | Afdeling Financiën - aanvraag vervanging door voltijds (38/38) 

boekhouder B1-B3 wegens pensioen van een statutair voltijds (38/38, met 1/5e LBO) 

administratief medewerkster.  

Samenvatting 

Afdeling Financiën - aanvraag vervanging door voltijds (38/38) boekhouder B1-B3 wegens pensioen 

van een statutair voltijds (38/38, met 1/5e LBO) administratief medewerkster. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

102. CBS/2019/1941 | Poetdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een 

poetsvrouw (30,4/38)  

Samenvatting 

Poetsdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een werkvrouw (30,4/38) 

Besluit: Goedgekeurd 
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