
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 2 oktober 2019 om 09:30 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. CBS/2019/2118 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en 
onderwijs (A4a –A4b)(m/v) -  samenstelling selectiecommissie. 

Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a –
A4b)(m/v) -  samenstelling selectiecommissie.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

2. CBS/2019/2086 | LEIEDAL - Raad van Bestuur dd. 27.09.2019 

Samenvatting

LEIEDAL - Raad van Bestuur dd. 27.09.2019.

Besluit: Ter kennis genomen

3. CBS/2019/2105 | GASELWEST - RBC West notulen van de zitting dd. 17.06.2019 

Samenvatting

GASELWEST - RBC West notulen van de zitting dd. 17.06.2019.

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2019/2110 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 04.09.2019 

Samenvatting



WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 04.09.2019

Besluit: Ter kennis genomen

5. CBS/2019/2141 | MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 03.10.2019 

Samenvatting

MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 03.10.2019

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2019/2102 | 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/2019/2098 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken 

Samenvatting

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 17.09.2019

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

8. CBS/2019/2087 | Toelating en toekenning erfgoedpremie voor schilderwerken aan 
krijgshospitaal van de Zusters Annuciaten (Tabaksfabriek) door agentschap Onroerend Erfgoed. 

Samenvatting

Toelating en toekenning erfgoedpremie voor schilderwerken aan krijgshospitaal van de Zusters 
Annuciaten (Tabaksfabriek) door agentschap Onroerend Erfgoed.

Besluit: Ter kennis genomen

9. CBS/2019/2091 | Kennisname verslag GECORO-vergadering 11 september 2019. 

Samenvatting

Kennisname verslag GECORO 11 september 2019.

Besluit: Ter kennis genomen



FINANCIËN

FINANCIËN

10. CBS/2019/2120 | Rapportering investeringen 2019 

Samenvatting

Financiële stand van zaken over de investeringen 2019 

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

11. Zonder voorwerp

 

12. CBS/2019/2108 | Ingezonden evenementenformulieren van 18 september 2019 tot 26 
september 2019 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

13. CBS/2019/2109 | Uitnodigingen CBS. 

Samenvatting

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

14. CBS/2019/1789 | Verslag van de vorige zitting dd. 25 september 2019 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 25 september 2019 .

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2019/2029 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 2 oktober 2019. 

Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Sylvianne Scherpereel, Phlippe Mingels, 
Ruben Soens, Berenice Bogaert, Lisa Maxy.

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID



IDPB

16. CBS/2019/2112 | Goedkeuring maandverslagen GIDPB mei-augustus 2019 

Samenvatting

Goedkeuring maandverslagen mei-augustus 2019 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk.

Inclusief arbeidsongevallenregister stad en onderwijzend personeel : stand van zaken.

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2019/2113 | Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 
17/09/2019 stad Menen 

Samenvatting

Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 17/09/2019 stad 
Menen.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

18. CBS/2019/1790 | Perszaken 

Samenvatting

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

19. CBS/2019/2095 | Gemeentelijke verbeteringspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

20. CBS/2019/2096 | Gebouw oude Tabaksfabriek Menen. Inrichting zaalruimte. Percelen 2 sanitair 
en 3 elektriciteit. Voortzetting na openbare procedure  bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking vooraf. Goedkeuring aan te schrijven kandidaten. 

Samenvatting

De openbare procedure (besloten GR/2019/047) leverde enkel voor perceel 1 binnenafwerking 
geldige offertes op. Voor perceel 2 sanitair hvac werd 1 offerte ontvangen die wegens onvolledig 
onregellmatig is. Voor perceel 3 elektriciteit werden geen offertes ontvangen. De procedure kan 
voor die beide percelen worden voortgezet bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekenkmaking met behoud van bestek.

Besluit: Goedgekeurd



NETHEID VAN DE STAD

ECONOMAAT

21. CBS/2019/2074 | Aankoop 2 elektrische bakfietsen voor milieuploeg stad Menen. Vaststelling 
van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/836/SV-2/10 

Samenvatting

Aankoop 2 elektrische bakfietsen voor milieuploeg stad Menen

Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/836/SV-2/10

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

22. CBS/2019/2032 | Revitalisering LAR: Bijkomende onderzoeken 

Samenvatting

Studiebureau Sweco vraagt in het kader van de studie revitalisering LAR om bijkomende 
onderzoeken uit te voeren om het ontwerp af te werken. Dit behelst de opmaak van een 
sloopopvolgingsplan, technisch dossier, grondmechanisch onderzoek en infilitratieonderzoek.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2019/2088 | Herstel rioolbreuk Rijselstraat 

Samenvatting

In de Rijselstraat werd een rioolbreuk vastgelegd. Gezien de grote diepte van de aanwezige 
openbare riolering werd via RioAct een dringende interventie gevraagd. Raming voor deze 
interventie bedraagt ongeveer 18.000€ BTW verlegd.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2019/2107 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 1951, 1952, 1958, 1934 en 1955. 

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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

25. CBS/2019/2103 | 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

26. CBS/2019/1649 | Verkeerscampagne Modder op de Weg 

Samenvatting

In samenwerking met de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen organiseert de Provincie jaarlijks de 
verkeerscampagne Modder op de weg voor propere en veilige landbouwwegen

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2019/2077 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst 

Samenvatting

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten, 
vervangen en vernieuwen van niet meer leesbare borden.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

28. CBS/2019/2068 | De Grote Grondvraag 

Samenvatting

Participatie project OVAM: De Grote Grondvraag

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2019/2083 | Samenstelling Milieuraad - Goedkeuring 

Samenvatting

Samenstelling Milieuraad

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

30. CBS/2019/1987 | Barakkenpark voorontwerp. 

Samenvatting

Voorontwerp inrichtingsstudie Barakkenpark.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2019/2031 | Leiewerken centrum Menen: voorstel tijdelijke parking na de eerste fase 
sloop van de panden 

Samenvatting

Leiewerken centrum Menen: voorstel tijdelijke parking na de eerste fase sloop van de panden 

Besluit: Goedgekeurd



32. CBS/2019/2034 | onderzoek uitbreidingsmogelijkheden Huize Ter Walle Kortrijkstraat 126 

Besluit: Verdaagd.

33. CBS/2019/2070 | Bilateraal overleg intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. 

Samenvatting

Bilateraal overleg over intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

34. CBS/2019/2104 | 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 Dominos Pizza voor de gevraagde oppervlakte van 3 m² wordt 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

35. CBS/2019/1791 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2019/2080 | Verdeling van vier aaneenpalende woonhuizen op en met grond gelegen in de 
Hogeweg 7, 9, 11 en 13 te Menen, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie F, percelen nrs. 13 r 2, 
13 s 2, 13 t 2 en deel van nr. 13 v 2 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van vier aaneenpalende woonhuizen op en met grond gelegen in de 
Hogeweg 7, 9, 11 en 13 te Menen, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie F, percelen nrs. 13 r 2, 
13 s 2, 13 t 2 en deel van nr. 13 v 2, gekend als lot 1 en lot 2 van het bijgevoegd opmetingsplan - 
Dossier 997

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2019/2082 | Verdeling Een woonhuis op en met grond gelegen in de Multatulilaan 5 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel nr. 324 x met een 
oppervlakte van 187 m² en een woonhuis op en met grond gelegen te Dadizelestraat 6 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel nr. 374 s 15 met een 
oppervlakte van 180 m² - Dossier 998 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond gelegen in de Multatulilaan 5 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel nr. 324 x met een oppervlakte 
van 187 m² en een woonhuis op en met grond gelegen te Dadizelestraat 6 te Menen, kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel nr. 374 s 15 met een oppervlakte van 180 m²



Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

38. CBS/2019/1792 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 2 oktober 2019 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 2 oktober 2019 voor een 
totaalbedrag van 254.850,82 euro.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2019/2071 | Onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout 

Samenvatting

Goedkeuring onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2019/2073 | Uitvoerbaarverklaring niet-fiscale ontvangsten 

Samenvatting

Uitvoerbaar verklaren dwangbevelen van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 
In bijlage 4 lijsten  (gebruik openbaar domein / opruimkosten groot afval / burgerlijke stand / 
jeugddienst) voor een totaal van € 1.381,00.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2019/2075 | Belasting op bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking 
stellen tegen vergoeding van telecommunicatie-apparatuur 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op telecommunicatieapparatuur. 
Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2019/2078 | Belasting op nachtwinkels 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op nachtwinkels. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2019/2079 | Belasting op tabakswinkels 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op tabakswinkels. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2019/2089 | Belasting op de bank-, financiering- en kredietinstellingen. 



Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op de bank-, financiering- en 
kredietinstellingen. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2019/2093 | 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

46. CBS/2019/2111 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 648000009 - aanslagjaar 
2018 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 648000009 voor aanslagjaar 
2018

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2019/2116 | Verloop Meerjarenplanning 2020 - 2025 

Samenvatting

Verloop van Meerjarenplan 2020 -2025

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2019/2121 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of 
gebouwen - kohierartikel 628000186 - aanslagjaar 2018 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of gebouwen 
aangaande kohierartikel 628000186 voor aanslagjaar 2018

Besluit: Goedgekeurd

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

49. CBS/2019/2085 | Toelating tot houden van een korte actie i.h.k.v. de Week van de Fairtrade 
(04-14/10), en dit op 04/10. 

Samenvatting

Vraag naar toelating tot houden van een korte actie i.h.k.v. de Week van de Fairtrade (04-14/10).

Op vrijdag 4 oktober vragen we even aandacht voor de Week van de Fairtrade.

Op de Grote Markt, indien mogelijk nabij de ingang van het stadhuis, delen we aan een tafeltje 
kleine toastjes met choco uit of presenteren stukjes chocola. Fairtradeproducten uiteraard. We 
verwijzen het publiek naar eerlijke handel via een roll up-banner, en naar Menen = 



Fairtradegemeente met ons plakkaat uit fineerhout. Daarbij geven we mondeling ook nog wat 
bijkomende uitleg. Uiteraard is de stand netjes ingericht en kunnen mensen vrijblijvend proeven. 
Deze actie houden we gedurende een 2-tal uur in voor- OF namiddag. 

Dit zou gebeuren door vrijwilliger XXXXXX 

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

50. CBS/2019/2092 | Amenra Fire Ritual op 20/10/2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor een tijdelijk verkeersreglement voor volgend evenement: 
Amenra Fire Ritual op 20/10/2019 te Leie-eilandje (Frankrijk).

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

KABINET

51. CBS/2019/2133 | Oproep ambassadeurs Menen 

Samenvatting

Om de stad Menen positief naar buiten te brengen en actief te promoten in het binnen- en 
buitenland wil de stad bekende Menenaars oproepen ambassadeur van Menen te worden. Onze 
stad telt heel wat talent dat zich op verschillende vlakken onderscheidt en Menen mee op de 
kaart zet.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

ECONOMAAT

52. CBS/2019/2055 | Aankoop van 1 fagot en 1 klarinet - SAMW 

Samenvatting

Aankoop van 1 fagot en 1 klarinet - SAMW 

Besluit: Goedgekeurd

53. CBS/2019/2056 | Aankoop van 1 hobo- SAMW 

Samenvatting

Aankoop van 1 hobo - SAMW

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

54. CBS/2019/2097 | Medewerking aan kwb actie ieder kind een sint 

Besluit: Verdaagd.



ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

55. CBS/2019/2084 | Verplaatsing wekelijkse zaterdagmarkt tgv St.Lucaskermis 

Samenvatting

Voorstel tot verplaatsen wekelijkse zaterdagmarkt naar Groentenmarkt.

Sint Lucaskermis enkel op voormarkt

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

56. CBS/2019/2013 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en 
onderwijs (A4a –A4b)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst. 

Samenvatting

Afdeling  Vrije tijd en onderwijs afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a –
A4b)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst.

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2019/2094 | Afdeling Financiën - aanstelling voltijds (38/38) boekhouder B1-B3 wegens 
pensioen van een statutair voltijds (38/38, met 1/5e LBO) administratief medewerker. 

Samenvatting

Afdeling Financiën - aanstelling voltijds (38/38) boekhouder B1-B3 wegens pensioen van een 
statutair voltijds (38/38, met 1/5e LBO) administratief medewerker.

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

58. CBS/2019/2101 | Ambtshalve schrapping 

Samenvatting

Ambtshalve schrapping

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2019/2106 | Ambtshalve schrapping XXXXXX 

Samenvatting

Ambtshalve schrapping XXXXXX 

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen



Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


