
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 25 september 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Herman Ponnet, Virginie Breye, Schepenen 

D-PUNT 

CULTUUR 

CULTUUR 

1. CBS/2019/2069 | Aanvraag subsidie lokale netwerken voor personen in armoede.  

Samenvatting 

Sinds 2012 heeft stad Menen een afsprakennota met Vlaanderen.  Vlaanderen subsidieert vanaf 

2020 € 10.741 en stad en ocmw brengen dit zelfde bedrag ook in. 

Het is de bedoeling mensen in financiële moeilijkheden te stimuleren om aan culturele-, sport en 

jeugdactiviteiten deel te nemen.  

Dit gebeurt via een lokaal netwerk waar stadsdiensten (jeugd, sport, cultuur,…),  het ocmw en 

particuliere organisaties in vertegenwoordigd zijn. 

Het netwerk, alhier de werkgroep vrije tijdsparticipatie genoemd, wordt aangevuld met de 

Schepenen van Welzijn, Sport, Cultuur, Toerisme en Jeugd. 

De ondersteuning van de doelgroep gebeurt via het systeem van de (MIA)UiTPAS.  Mensen met 

beperkte financiële mogelijkheden kunnen aan 20% van de ingangs--/inschrijvingsprijs 

deelnemen.  Een attest “verhoogde tegemoetkoming” is voldoende om van dit verminderingstarief 

te kunnen gebruik maken. 

In bijlagen treft u de handleiding (voor het invullen van de aanvraag) en de subsidieaanvraag. 

De subsidieaanvraag (digitaal in te vullen met beperkt aantal tekens) bevat oa de beschrijving van 

het netwerk, werkwijzen, visie, doelstellingen, acties en de begroting 2020-2025.  De in de 

begroting opgenomen bedragen zijn de bedragen die we verwachten (in totaal) de komende 6 

jaren te spenderen.  Zijn dus niet de jaarlijkse uitgaven. 

De subsidie aanvraag gebeurt digitaal. Een afprint is niet mogelijk. In bijlagen tref je de handleiding 

voor de aanvraag en de informatie die in het digitale document werkt verwerkt. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

2. CBS/2019/2076 | Kennisgeving brief VVSG mbt lopende sectorale onderhandelingen  

Samenvatting 



Kennisgeving brief VVSG mbt lopende sectorale onderhandelingen 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

3. CBS/2019/2060 | Gaselwest - notulen Raad van Bestuur dd. 17.06.2019  

Samenvatting 

Gaselwest - notulen Raad van Bestuur dd. 17.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

4. CBS/2019/2033 | Overzicht leegstaande handelspanden  

Samenvatting 

Overzicht leegstaande handelspanden 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

5. CBS/2019/2050 | 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 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

6. CBS/2019/2005 | Verslag overleg Valys 20-08-2019.  

Samenvatting 

Verslag overleg Valys dd. 20-08-2019. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/2008 | Toelating onder voorwaarden door agentschap Onroerend Erfgoed 

voor restauratie Goed te Boenaarde.  

Samenvatting 



Toelating onder voorwaarden door agentschap Onroerend Erfgoed voor restauratie Goed te 

Boenaarde, Rekkemstraat 89. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

8. CBS/2019/2030 | Opmerkingen tijdens publieke inspraak over de aanmelding van de 

project-MER voor Leie Doortocht Menen.  

Samenvatting 

Opmerkingen tijdens publieke inspraak over de aanmelding van de project-MER Leie Doortocht 

Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

9. CBS/2019/2059 | Ingezonden evenementenformulieren van 11 september 2019 tot 18 

september 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

10. CBS/2019/2007 | Taaloefenkansen in Menen  

Samenvatting 

Taaloefenkansen in Menen: actualisatie. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

11. CBS/2019/1735 | Verslag van de vorige zitting dd. 18 september 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 18 september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1981 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 2 oktober 2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad van 2 oktober 2019 dienen verdeeld te worden per 

schepen. De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/2012 | Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12.12.2019  

Samenvatting 

Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12.12.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/2066 | Verlenging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

wegens ouderschapsverlof.  

Samenvatting 

Verlenging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens ouderschapsverlof. 

Betreft: Stefanie Platteau 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

15. CBS/2019/1736 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

16. CBS/2019/2022 | Voorstel tot herplaatsen van skatetoestellen in Park Ter Walle naar 

aanleiding van de omgevingswerken.  

Samenvatting 

Voorstel tot herplaatsen van skatetoestellen in Park Ter Walle naar aanleiding van de 

omgevingswerken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

17. CBS/2019/2023 | Goedkeuring organiseren JOBHOP in Park Ter Walle  

Samenvatting 

Goedkeuring organiseren JOBHOP in Park Ter Walle 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

18. CBS/2019/2010 | Het gieten van een betonplaat voor containers op site Hoeve 

Delaere  

Samenvatting 

Het gieten van een betonplaat voor 3 bergingcontainers op site Hoeve Delaere. Gunning bij 

aanvaarde factuur. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

NETHEID VAN DE STAD 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

19. CBS/2019/2067 | Projectoproep VLAIO - City of Things  

Samenvatting 

De Vlaamse overheid voorziet middelen (4 miljoen euro in zowel 2018 als 2019) om alle Vlaamse 

steden en gemeenten – groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-

toepassingen.  

 Welk soort uitdagingen worden gezocht? Alles wat te maken heeft met IoT, open data, 

Smart City … Projecten die louter betrekking hebben op het digitaliseren van bestaande 

processen of oplossingen van steden en gemeenten komen niet in aanmerking. We 

zoeken projecten die ideeën rond smart city naar een hoger niveau kunnen tillen samen 

met externen en met bedrijven en die het engagement aan gaan om slimme toepassingen 

zullen aanbesteden en implementeren. 

 Uitdagingen waarvoor nog geen marktklare oplossingen beschikbaar zijn of oplossingen 

die nog gevalideerd moeten worden in een gebruikersomgeving.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

20. CBS/2019/2051 | Gratis drinkwatertappunten voor elke gemeentevennoot van De 

Watergroep  

Samenvatting 

elke gemeentevennoot van De Watergroep kan via het project 'gratis drinkwatertappunten' een 

aantal gratis tappunten verkrijgen op basis van het aantal drinkwateraftakkingen in de gemeente. 

Voor Menen gaat dit over 7 tappunten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/2053 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1947, 1950 en 1934.  

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 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

22. CBS/2019/2028 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Herroeping van advies ingevolge eerder negatief advies bij aanvraag mevr. Sonneville Ginette, 

Menenstraat 4/201 

Verwijderen parkeerplaats mindervaliden in de Ieperstraat t.h.v. nr. 198. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/2048 | Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een 

taxidienst - verlenging vergunning  

Samenvatting 

Aanvraag van verlenging van een taxivergunning - XXXXXX 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

24. CBS/2019/2016 | Onderhoud hoogstammen dienstjaar 2019. Vaststellen wijze van 

gunnen en gunningsvoorwaarden.  

Samenvatting 

In het najaar gebeurt steeds een onderhoud van hoogstammige bomen in de openbare parken en 

pleinen bij toedoen van een extern aangesteld aannemer. De wijze van gunnen en bijhorende 

gunningsvoorwaarden evenals de lijst van aan te schrijven kandidaten worden voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BEGRAAFPLAATSEN 

GROENDIENST 

25. CBS/2019/2015 | ALLERHEILIGEN - Organisatie permanentie begraafplaatsen  

Samenvatting 

Organisatie van de permanentie op de begraafplaatsen in de entiteit gedurende 

Allerheiligen/Allerzielen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

GROENDIENST 

26. CBS/2019/1942 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

27. CBS/2019/1737 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



28. CBS/2019/2026 | Verdeling van een woonhuis met achterliggend magazijn en verdere 

aanhorigheden, op en met grond gelegen Leiestraat 68, kadastraal gekend onder de 

3de afdeling, sectie A, perceel nr. 219 h, met een oppervlakte van 3a 74ca en 

Leiestraat 70+, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 225 l, 

met een oppervlakte van 78 ca te Lauwe. Dossier nr. 996  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis met achterliggend magazijn en verdere 

aanhorigheden, op en met grond gelegen Leiestraat 68, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, 

sectie A, perceel nr. 219 h, met een oppervlakte van 3a 74ca en Leiestraat 70+, kadastraal gekend 

onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 225 l, met een oppervlakte van 78 ca - zie bijgevoegd 

opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

29. CBS/2019/1738 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 25 september 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 25 september 2019 voor een 

totaalbedrag van 176.047,52 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/2009 | Directe belasting op de brandstofverdelingsapparaten  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op de brandstofverdelingsapparaten. 

Aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/2017 | Verhaalbelasting op het aanleggen van riolering  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van de jaarlijkse aflossingen in verband met 

verhaalbelastingen volgens lijst in bijlage – aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/2018 | Verhaalbelasting op het verwerven van de zate van de openbare 

weg  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van de jaarlijkse aflossingen in verband met 

verhaalbelastingen volgens lijst in bijlage – aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/2020 | Verhaalbelasting op het aanleggen van riolering  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren aanvullend kohier aangaande enig bevrijdend kohier ter 

vervanging van de jaarlijkse belasting voor het aanslagjaar 2019. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/2052 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2460 tot en met 

nr. 2460 voor een totaalbedrag van 10.545 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2460 tot en met nr. 2460 voor een 

totaalbedrag van 10.545 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/2057 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

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

638000016 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

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

als verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikel 638000016 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/2058 | Tussenkomst in de begrafeniskosten van een oud-strijder  

Samenvatting 

Tussenkomst in de begrafeniskosten van een oud-strijder 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

37. CBS/2019/1969 | Avondrit The Wild Mustang Valley Freedom Bikers op 12 oktober 

2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Avondrit The Wild Mustang Valley 

Freedom Bikers op 12 oktober 2019 te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/2036 | 24ste Memorial Roger Droesbeke  op 12 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 24ste Memorial Roger Droesbeke op 12 

oktober 2019 te Paradijs Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/2037 | Schieting huwelijk op 5 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een schieting voor een huwelijk op 5 

oktober 2019 te Vaandelstraat Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 



 

40. CBS/2019/2038 | Open Bedrijvendag op 6 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Open Bedrijvendag op 6 oktober 2019 te 

site Galloo Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/2039 | Feest op school (Vlam) op 19 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Feest op school (Vlam) op 19 oktober 

2019 te vbs Vlam Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/2040 | Paradijskermis van 11 tot 14 oktober  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Paradijskermis van 11 tot 14 oktober. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/2041 | Reveil op 1 november 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Reveil op 1 november 2019 te Oude 

stedelijke begraafplaats Ieperstraat / Zandputstraat Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/2042 | Kerstconcert Sinjakoor op 15 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerstconcert Sinjakoor op 15 december 

2019 te Sint-Fransiscuskerk Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/2043 | Barthelsouper op 8 februari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Barthelsouper op 8 februari 2020 te zaal 

Barthel Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/2045 | Motortreffen vzw Dierengeluk op 29 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Motortreffen vzw Dierengeluk op 29 

september 2019 te Wijkcentrum De Koekuit Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



47. CBS/2019/2046 | Amenra  op 18-19/10/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Amenra op 18-19/10/2019 te Sint-

Franciscuskerk Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/2047 | Paradijskermis in café Paradijs van 11 tot 14 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Paradijskermis in café Paradijs van 11 tot 

14 oktober 2019 te café Paradijs Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/2049 | Openingsreceptie Lola op 18 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Openingsreceptie Lola op 18 oktober 

2019 te Rijselstraat 42 Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/2061 | Princiepsbeslissing Cars and Wheels event Menen op 9 mei 2020  

Samenvatting 

Er wordt principieel toestemming gevraagd voor de organisatie van  Cars and Wheels event 

Menen (autoshow met autohandelaars, treintje XXXXXX, 1 drankkraam en 1 hamburgerkraam, 

mogelijks ook podium met optredens) op 9 mei 2020 te Waalvest Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

51. CBS/2019/1884 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst veiligheid / 

gemeenschapswachten - aanvraag verlenging startbaantewerkstelling.  

Samenvatting 

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst veiligheid / gemeenschapswachten - aanvraag verlenging 

startbaantewerkstelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/2011 | Afdeling stadsontwikkeling afdelingverantwoordelijke 

(beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst + 

voorstel herpublicatie met verlenging inschrijvingstermijn  

Samenvatting 

Afdeling stadsontwikkeling afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling 

(A1a-A3a)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst + voorstel herpublicatie met verlenging 

inschrijvingstermijn 

Besluit: Goedgekeurd 

 



53. CBS/2019/2014 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd 

gebouwen (A1a-A3a of B4-B5) (m/v) - afsluiten kandidatenlijst.  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten, diensthoofd gebouwen (A1a-A3a of B4-B5) (m/v) - 

afsluiten kandidatenlijst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

54. CBS/2019/2044 | Ambtshalve schrapping  

 

Besluit: Verdaagd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


