
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 23 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

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2019/2370 | 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 en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

2. CBS/2019/2379 | PSILON - buitengewone algemene vergadering dd. 17.12.2019 

Samenvatting

PSILON - buitengewone algemene vergadering dd. 17.12.2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

3. CBS/2019/1664 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor Hoeve Haute 
Cense, Grondwetstraat 101 te 8930 Menen. Goedkeuring ontwerpakte tot erfpachtrecht. 
Doorverwijzing naar gemeenteraad (6/11/2019) 

Samenvatting

De stad wenst aan AGB Woonbedrijf Menen een zakelijk recht (erfpacht) te verlenen m.b.t. de 
hoeve Haute Cense, met het oog op de restauratie- en verbouwingswerken die door het AGB 
Woonbedrijf worden uitgevoerd, en in functie van de verdere exploitatie van de hoeve door het 
AGB als gemeenschapscentrum met polyvalente ruimtes.

Besluit: Goedgekeurd



4. CBS/2019/2371 | Patrimonium. Tabaksfabriek. Algemene vergadering mede-eigenaars 
(23.10.2019). Mandaatstelling. 

Samenvatting

De Stad Menen is mede-eigenaar van de tabaksfabriek  gelegen Ieperstraat 14 (gelijkvloerse 
polyvalente ruimte).

De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van de mede-eigenaars tabaksfabriek op 
woensdag 23 oktober 2019.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

5. CBS/2019/1769 | Rechtszaken. Milieustakingsvordering inzake bijkomende windturbine op 
Menen Grensland. Stand van zaken. 

Samenvatting

De stad Menen stelde op 24.05.2019 een milieustakingsvordering in tegen de oprichting en 
uitbating van een bijkomende windturbine op Menen Grensland. In het kader van de beoordeling 
van de vordering werd door de rechtbank een onafhankelijk gerechtsdeskundige aangesteld,, met 
opdracht het veiligheidsrisico van de te bouwen turbine na te gaan, zowel bij oprichting en bij 
exploitatie, en met bemiddelingsopdracht.

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

6. CBS/2019/2372 | Aanpak parketvloer sporthal CC De Steiger 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over te gaan tot de aankoop van een 
vloersticker voor het volleybalveld in sporthal CC De Steiger.

Dit betreft een vloersticker in de afmeting van het terrein (18 m op 9 m) in de groene kleur met 
een zwarte rand van 1 m.

Deze sticker wordt geleverd door de firma XXXXXX en heeft een kostprijs van 4.620,00 € excl btw 
inclusief plaatsing. 
Deze firma XXXXXX kan deze sticker nog plaatsen tegen de eerste thuismatch die plaatsvindt op 
26 oktober 2019. Deze firma heeft ervaring in gelijke projecten bij andere volleybalclubs.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

7. CBS/2019/2383 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring 
aanpassingen ontwerpovereenkomst “Interlokale Vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs 
Menen – Wervik – Wevelgem” en agendering GR voor goedkeuring 

Samenvatting

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
ontwerpovereenkomst “Interlokale Vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs Menen – Wervik – 
Wevelgem” en agendering GR 6/11/19 voor goedkeuring



Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

PERSONEEL

PERSONEEL

8. CBS/2019/2375 | Goedkeuring verbetertraject hulptechnieker jeugd en sportdienst 

Samenvatting

Goedkeuring verbetertraject hulptechnieker jeugd en sportdienst.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

9. CBS/2019/2298 | Verslag Lokaal Woonoverleg 

Samenvatting

Op 12 september vond het lokaal woonoverleg plaats.

In bijlage het verslag. 

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2019/2337 | 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

FINANCIËN

JURIDISCHE DIENST

11. CBS/2019/2295 | Verkiezingen 2019- Kennisname Prestaties telverrichtingen voor omslag via 
FOD IBZ 

Samenvatting

In functie van de berekening van de omslagkosten werd aan de gouverneur (IBZ) overzicht 
overgemaakt van de kosten voor de telverrichtingen , en welke aan de 2 gemeenten van het 
kanton zullen worden omgeslagen, overeenkomstig het aantal kiezers. 

Besluit: Ter kennis genomen



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

12. CBS/2019/2318 | Kennisname verslaggeving Wereldraad-vergadering 17/09/2019 

Samenvatting

Kennisname verslaggeving Wereldraad-vergadering 17/09/2019

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

13. CBS/2019/2285 | Uitnodigingen CBS. 

Samenvatting

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: Ter kennis genomen

14. CBS/2019/2355 | Ingezonden evenementenformulieren van 11 oktober 2019 tot 17 oktober 
2019 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

15. CBS/2019/2000 | Verslag van de vorige zitting dd. 16 oktober 2019 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 16 oktober 2019.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

16. CBS/2019/2276 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 6 november 2019 

Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 6 november 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 mits aanpassing.

17. CBS/2019/2307 | Leiedal - buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2019 

Samenvatting

Leiedal - buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.



18. CBS/2019/2313 | Mirom - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19 december 2019 

Samenvatting

Mirom - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19 december 2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

19. CBS/2019/2001 | Perszaken 

Samenvatting

In dit punt geven burgemeester en schepenen aan waarmee ze de komende dagen/weken naar 
de pers mee willen.

Zo is iedereen binnen het CBS op de hoogte van de gemaakte persafspraken.

De dienst Communicatie zorgt dan ism de bevoegde diensten voor de verdere afhandeling.

Besluit: Goedgekeurd

ECONOMAAT

20. CBS/2019/2279 | Opstart overheidsopdracht: 'opmaken, drukken, leveren en verspreiden van 
diverse magazines STAD & OCMW Menen'. Vaststellen lijst leveranciers en goedkeuring wijze 
van gunning & gunningsvoorwaarden. 

Samenvatting

Opstart overheidsopdracht : 'opmaken, drukken, leveren en verspreiden van diverse magazines 
STAD & OCMW Menen'

Vaststellen lijst leveranciers en goedkeuring wijze van gunning & gunningsvoorwaarden. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpasing.

JURIDISCHE DIENST

21. CBS/2019/2321 | Bestuurlijk Toezicht. Klacht inzake schending bestuursdecreet. 

Samenvatting

In het kader van het bestuurlijk toezicht werd klacht ontvangen wegens schending van het 
bestuursdecreet. Conform art 331 DLB dienen alle stukken binnen 10 dagen overgemaakt worden 
aan de toezichthoudende overheid. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

22. ZONDER VOORWERP 

23. ZONDER VOORWERP 



PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

24. CBS/2019/2303 | Restauratiepremie Onroerend Erfgoed privatief pand monument 
Boerendreef. Gemeentelijk aandeel. Uitbetaling restant 25% vermeerderd met 
premieverhoging ingevolge erkenning meerwerken. Goedkeuring. 

Samenvatting

Onder de vorige regelgeving restauratiepremies Onroerend Erfgoed diende de gemeente bij te 
dragen in de premielast samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Provinciebestuur 
voor de restauratie van panden in private eigendom. In de nieuwe regelgeving 
(Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013-Besluit Vl.Reg. 16 mei 2014, beide in werking sedert 1 
januari 2015) is dit niet meer voorzien. Er resteert nog 1 dossier van privatieve restauratie onder 
de oude regels, met name de restauratie van de hoeve Boerendreef 50. Dit dossier bekwam reeds 
gemeentelijk aandeel voor 75%. De resterende 25% dienen nog te worden uitbetaald echter 
vermeerderd met een gedeelte meerwerken die door AOE werden aanvaard met een 
premieverhoging als gevolg.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2019/2320 | Opmaak technisch verslag bij grondverzet bij sloopwerken schoolgebouw 
Tuinwijk. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting

Vermits het grondverzet bij de sloopwerken voormalig schoolgebouw Tuinwijk de minimumnorm 
van 250m³ overschrijdt dient voorafgaandelijk aan de werken een technisch verslag te worden 
opgemaakt door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Dit verslag dient het verloop van het 
grondverzet te controleren en dient daartoe tevens conform te worden verklaard door een voor 
het Vlaamse Gewest bevoegde bodembeheersorganisatie (Grondbank, Grondwijzer,...). Gunning 
bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2019/2331 | Levering en plaatsing van zonnepanelen op diverse stadsgebouwen. 
Verwijzing naar Gemeenteraad 6 november 2019 voor de vaststelling wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden : aankoopcentrale Zonkracht-Leiedal en diverse partners. 

Samenvatting

Het CBS besloot dd. 13 maart 2019/573 om toe te treden tot de procedure aankoopcentrale voor 
de levering en plaatsing van zonnepanelen op daken van stedelijke gebouwen. Daarbij werden 
door Leiedal 2 coöperaties als speler-leverancier weerhouden met name Beauvent en Vlaskracht. 
l

Het CBS besloot dd.  26 juni 2019/1460 over de vaststelling van een lijst van gebouwen waarvoor 
vanwege partner Beauvent een gedetailleerd voorstel van plaatsing zonnepanelen kon worden 
opgemaakt. Deze lijst werd overgemaakt voor opvolging. 

Intussen berekende Beauvent voor 6 gebouwen de investeringsprijs met name:
nog 2019 te plaatsen: 
1-GBS De Wonderwijzer : vermogen 60.15 kWp : investering: € 50.000
2 GBS Barthel : vermogen  75.02 kWp : investering: € 61.500,00  
3 Woonzorgcentrum Andante : vermogen : 250.17 kWp : investering: € 171.000  

voor uitvoering begin 2020:
4-SABK Menen : vermogen 17.98 kWp : investering: € 13.000,00 
5-Sporthal Rekkem : vermogen 13.95 kWp : investering: € 12.500 
6-Indigo Lauwe : vermogen : 20.15  kWp : invelstering: € 16.100 



Voor nog 2 gebouwen is de detailstudie nog op te starten: 
7- Vlasblomme
8- Moderato 

De investering wordt niet rechtstreeks ondernomen noch financieel gedragen door het 
gemeentebestuur. Jaarlijks zal een exploitatievergoeding per installatie aan de gemeentel(n) 
worden doorgerekend. Het kapitaal wordt gevormd bij burgerparticipatie en aandeel partners. De 
investering gebeurt door de partners. De betaling van de aanrekening in exploitatie waarmee 
zowel de investering (kapitaal) als het dividend van de aandeelhouders benevens diverse kosten 
worden gedekt.

Vermits deze keuze finaal een investering aan stedelijke gebouwen uitmaakt en met een 
overheidsopdracht aan de basis (toetreding aankoopcentrale Zonkracht o.i.v. intercommunale 
Leiedal) bij omzetting naar financiële middelen op het stadsbudget via exploitatie, dient de keuze 
bij vaststelling van de concreet geplande investeringen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad te 
worden voorgelegd.

Aan het College wordt gevraagd de concrete lijst van geplande investeringen bij instap in de 
aankoopcentrale te willen doorverwijzen naar de Gemeenteraad van 6 november 2019.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

27. CBS/2019/2310 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop gronden gelegen Grondwetstraat en 
Leiemeersen te Menen , voor realisatie Barakkenpark. Ontwerpakte tot aankoop voor 
doorverwijzing naar gemeenteraad (GR 06/11/2019). 

Samenvatting

De stad heeft de onderhandelingen afgerond tot verwerving van de gronden welke nodig zijn ter 
realisatie van het Barakkenpark in Menen, in uitwerking van het Masterplan Menen. Deze grond is 
eveneens noodzakelijk voor de realisatie van de voetgangers- en fietsersbrug, eerste fase van de 
Leiewerken door De Vlaamse Waterweg.  De ontwerpakte tot aankoop wordt doorverwezen 
voor  goedkeuring door eerstvolgende gemeenteraad van 06/11/2019.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2019/2359 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop pand gelegen Wervikstraat 68 te Menen, 
voor realisatie verbindingsweg tot RITO-site. Eenzijdige verkoopbelofte voor doorverwijzing 
naar gemeenteraad (GR 06/11/2019). 

Samenvatting

Na eerdere verwerving reeds van het pand in de Wervikstraat nr. 70, heeft de stad samen met de 
Afdeling Vastgoedtransacties de onderhandelingen afgerond tot verwerving van het aanpalend 
pand gelegen Wervikstraat nr. 68, ter realisatie van een verbindingsweg tot de voormalige Rito-
site. De verwerving gebeurt in uitwerking van het Masterplan Menen. De ontwerpakte tot 
aankoop wordt doorverwezen voor  goedkeuring door eerstvolgende gemeenteraad van 
06/11/2019.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

29. CBS/2019/1998 | Aankoop diverse voertuigen wagenpark stad Menen en OCMW Menen. 
Vaststellen lijst aan te schrijven leveranciers en verwijs dossier naar Gemeenteraad voor 
goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. 



Samenvatting

Aankoop diverse voertuigen wagenpark stad Menen en OCMW Menen 
Vaststellen lijst aan te schrijven leveranciers en verwijs dossier naar GR voor goedkeuren wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

30. CBS/2019/2315 | Structureel onderhoud wegenis : asfaltering dienstjaar 2019. 
Herhalingsopdracht. Gunning. 

Samenvatting

Ten einde de opdrachtgeving inzake structureel onderhoud wegen asfalt voor dienstjaar 2019 
materieel en financieel te kunnen voltooien is het, aansluitend op de bij budgetwijziging 1 
verhoogde budgettering (GR juni 2019 - € 180.000), een 2e herhalingsovereenkomst voor 2019 
vereist. Voorgesteld wordt een 2e herhalingsovereenkomst af te sluiten met de oorspronkelijk 
gegunde aannemer XXXXXX ten belope van het nog te operationaliseren budget van € 
221.449,02.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

31. CBS/2019/2247 | afschaffing buurtweg 12 - Kortewaagstraat. Definitieve beslissing. 
Doorverwijzing naar Gemeenteraad. 

Samenvatting

In het kader van het optimaliseren van de buurtwegen en trage wegen, stelt de dienst voor om de 
nog bestaande buurtweg 'Chemin 12 - Kortewaagstraat' tussen de Bruggestraat en N32 af te 
schaffen. In de feiten is deze buurtweg niet meer aanwezig op het terrein.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

32. CBS/2019/2341 | 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

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

33. CBS/2019/2324 | Aankoop verkeerssignalisatie dienstjaar 2019. Verlengingsopdracht OABS 
2017 Verlenging2. Gunning. 

Samenvatting

De goede ordening van het wegverkeer en de mobiliteit vereisen permanente zorg en constructie 
onder meer door het relevant aanbrengen van signalisatie. Jaarlijks wordt hiertoe budget 
voorzien. In 2017 werd de leveringsopdracht hiervoor gegund aan XXXXXX na open aanbesteding 



met verleningsmogelijkheid gedurende 4 jaar. De gunning bij verlenging wordt voorgesteld voor 
het dienstjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2019/2330 | Aanstelling studiebureau voor opmaak stedelijk mobiliteitsplan inclusief 
bijhorend participatietraject. Opdracht van diensten. Verwijzing naar Gemeenteraad 6 
november 2019 voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de gunnningsvoorwaarden. 

Samenvatting

Het Decreet betreffende de basisbereikbaarheid voorziet voor de Gemeentebesturen in de 
opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Het CBS wenst op korte termijn de opmaak van dit 
plan voor onze stad te starten. Daartoe dient een gespecialiseerd bureau te worden ingeschakeld. 
Hierbij wordt bestek met gunningsvoorwaarden en -wijze voor deze opdracht van diensten 
voorgesteld voor verwijzing naar de Gemeenteraad van 6 november 2019. Als gunningswijze 
wordt de openbare procedure voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

OMGEVING

35. CBS/2019/2275 | Afsprakennota 2019-43 mobiliteitsstudie Barakken. 

Besluit: Verdaagd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

36. CBS/2019/2281 | Tijdelijke bewegwijzering - Vergunning aanvraag tot bewegwijzering 

Samenvatting

Het Agentschap Wegen en Verkeer verleent een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke 
bewegwijzering.

Deze vergunning is alleen geldig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente eveneens 
een vergunning verleent.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2019/2300 | Tijdelijke verkeersreglement inzake de Wezelstraat te Menen. Wijziging 
parkeerreglementering. Vaststelling 

Samenvatting

Om het groeiende parkeerprobleem ter hoogte van de toegangspoort van het Rode Kruis, 
Voskenstraat 92, op te lossen wordt voorgesteld om enkel parkeren toe te laten voor 
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2019/2325 | 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



39. CBS/2019/2333 | Tijdelijke verkeersreglement naar aanleiding van de bloemenverkoop aan de 
begraafplaatsen in Menen, Lauwe en Rekkem. Vaststelling 

Samenvatting

Vanaf maandag 28 oktober 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019 gaat de bloemenverkoop 
door aan de begraafplaatsen in de entiteit Menen;

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

ECONOMAAT

40. CBS/2019/2288 | Aankoop kleine machines voor groendienst Stad Menen. Goedkeuring PV 
voorlopige oplevering. 

Samenvatting

Aankoop kleine machines voor groendienst Stad Menen.

Goedkeuring PV voorlopige oplevering.

Besluit: Goedgekeurd

GROENDIENST

41. CBS/2019/2322 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen) 

Samenvatting

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor 
het onderhoud van bepaalde landschapselementen.
Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 
premie aanvragen voor het onderhoud ervan.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

42. CBS/2019/2309 | Onderhoud hoogstammen dienstjaar 2019. Gunning. 

Samenvatting

In zitting 25 september 2019/2016 stelde het CBS GW-GVW vast - procedure aanvaarde factuur. 
Er werd 1 offerte ontvangen. Gunning wordt voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

43. CBS/2019/2228 | Verzoek tot toegang tot het webloket gemeenten 

Samenvatting

Leiedal vraagt toegang (leesrechten) tot het webloket gemeenten van OVAM. 

Besluit: Goedgekeurd



44. CBS/2019/2292 | Gezocht: lege batterijen 

Samenvatting

Campagne Beba: gezocht: lege batterijen! 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

45. CBS/2019/2249 | project GRAEG woonproject voor ouderen - stand van zaken 

Samenvatting

project GRAEG woonconcept voor ouderen - stand van zaken

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2019/2260 | Verslag stuurgroep Brownfieldconvenant Menen-tybersite dd. 17/09/2019. 

Samenvatting

Verslag stuurgroep Brownfieldconvenant Menen-Tybersite dd. 17/09/2019.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

47. CBS/2019/2338 | Aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor een standplaats voor de 
verkoop van bloemen tijdens de periode van Allerheiligen/Allerzielen 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot het bekomen van een 
standplaats voor de verkoop van bloemen tijdens de periode van Allerheiligen/Allerzielen goed. 

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

48. CBS/2019/2002 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2019/2289 | Verdeling van een woonhuis met magazijn en garage op en met grond gelegen 
in de Priester Coulonstraat 56, 60A en 60A+ te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de 
afdeling, sectie A, percelen nrs. 82 x 16, 82 z 6 en 82 c 12, met een gezamenlijke oppervlakte van 
1890 m² - Dossier nr. 1002 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een een woonhuis met magazijn en garage op en met grond gelegen 
in de Priester Coulonstraat 56, 60A en 60A+ te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, 
sectie A, percelen nrs. 82 x 16, 82 z 6 en 82 c 12, met een gezamenlijke oppervlakte van 1890 m² 
(zie kad. plan - rode omranding). 



Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2019/2291 | Verdeling van een hoeve op en met aanhorigheden en grond, gelegen te 
Menen, Moorselestraat 253, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling (Menen), sectie C, deel 
van perceel nr. 61 E - dossier nr. 1003 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een een hoeve op en met aanhorigheden en grond, gelegen te 
Menen, Moorselestraat 253, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling, sectie C, deel van perceel 
nr. 61 E, met een totale oppervlakte van 01ha04a15ca.

Besluit: Goedgekeurd

51. CBS/2019/2294 | Verdeling diverse percelen grond gelegen te Rekkem, nabij de Triloystraat - 
site Lar-Zuid, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie B, nrs. 591 f, 186 c, 184 h, 592 f, 
592 d, 588 e, 588 f en 594 e - dossier nr. 1004 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van diverse percelen grond gelegen te Rekkem, nabij de Triloystraat - 
site Lar-Zuid, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie B, nrs. 591 f, 186 c, 184 h, 592 f, 592 
d, 588 e, 588 f en 594 e - zie lot 9 van bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2019/2305 | Verdeling van vijf garages op en met grond gelegen in de Wervikstraat 10+ te 
Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1092 A - dossier nr. 1005 

Samenvatting

Vijf garages op en met grond gelegen in de Wervikstraat 10+ te Menen, kadastraal gekend onder 
de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1092 A met een oppervlakte van 1a 20 ca

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

53. CBS/2019/2316 | Communicatie Leiewerken 18 november 2019 om 18.30u in CC De steiger. 

Samenvatting

Verslag communicatie-overleg Leiewerken dd. 7 oktober 2019

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

54. CBS/2019/2265 | Patrimonium. Goedkeuring Indexaties van diverse lopende 
huurovereenkomsten (DJ 2019-2020) 

Samenvatting

Conform de modaliteiten eerder door de gemeenteraad vastgesteld inzake diverse huur- en 
gebruiksovereenkomsten met de stad menen, alsook conform de indexverhoging, worden de 
vergoedingen jaarlijks geïndexeerd.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



55. CBS/2019/2308 | Schadedossier en herstelbemiddeling minderjarigen : Algemeen principe en 
kennisname afhandeling concreet schadedossier 

Samenvatting

Het CBS wordt verzocht kennis te nemen van de afhandeling van een concreet schadedossier 
waarbij minderjarigen betrokken waren. (Schade aan omheining de Poel ). Om de afhandeling van 
dergelijke schadedossiers vlotter te laten verlopen, is het aangewezen een aantal principes vast te 
leggen via CBS.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

ECONOMAAT

56. CBS/2019/2006 | Aankoop bureaustoelen STAD & OCMW Menen 

Samenvatting

Aankoop bureaustoelen STAD & OCMW Menen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

57. CBS/2019/2003 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 23 oktober 2019 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 23 oktober 2019 voor een 
totaalbedrag van 134.508,84 euro.

Besluit: Goedgekeurd 

58. CBS/2019/2143 | Contantbelasting op de afgifte van afvalzakken. 

Samenvatting

Contantbelasting op de afgifte van afvalzakken.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

59. CBS/2019/2293 | Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken 

Samenvatting

Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

60. CBS/2019/2332 | Stadsbudget 2019: tweede budgetwijziging 2019 

Samenvatting

Stad Menen: tweede budgetwijziging 2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

61. CBS/2019/2335 | Belasting op uitbating van bars en/of privé-clubs 



Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting op bars en/of privé-clubs. 
Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

62. CBS/2019/2352 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen 

Samenvatting

gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - 
kwartaal 1/2019

Besluit: Goedgekeurd

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

63. CBS/2019/2356 | Vraag tot verlenen van € 1.000 noodhulp op verzoek van de 
Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Samenvatting

Vraag tot verlenen van € 1000 noodhulp op verzoek van de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, en wel als volgt:

 € 400 voor Caritas International n.a.v. een groot gebrek aan voedsel wegens 
aanhoudende droogte in Zuid-Soedan

 € 200 voor Handicap International t.v.v. oorlogsslachtoffers in Irak

 € 200 voor Handicap International t.v.v. Palestijnse slachtoffers bij demonstraties in Gaza

 € 200 voor Artsen Zonder Grenzen t.v.v. oorlogsslachtoffers in Nigeria

Dit werd besproken op de Wereldraad van 17 september 2019.

Betaalgegevens staan vermeld in de begeleidende brief in bijlage. 

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

64. CBS/2019/2311 | 5 jaar Cosmopolite op 26/10/2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 5 jaar Cosmopolite op 26/10/2019 te 
Stationsstraat 94

Besluit: Goedgekeurd

65. CBS/2019/2314 | Bedankingsfeest medewerkers Schippersweekend op 31/10/2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Bedankingsfeest medewerkers 
Schippersweekend op 31/10/2019 te JH 't Schipke

Besluit: Goedgekeurd



66. CBS/2019/2317 | kerst in Lauwe op 7 december 2019 - tijdelijke politieverordening houdende 
een verbod van de verkoop van sterke alcoholische dranken en gebruik van drinkglazen en 
glazen drankrecipiënten. 

Samenvatting

Op 7 december 2019 wordt Kerst in Lauwe georganiseerd door het stadsbestuur. 
Om reden van openbare orde, rust en veiligheid, is het aangewezen om bijzondere maatregelen 
te treffen t.a.v. de horecazaken op Lauweplaats en omliggende straten.

Het betreft concreet :

 het verbieden van het gebruik van drinkglazen of glazen drankrecipiënten aan de 
occasionele drankstandjes en op de  terrassen en stoep van de  omliggende horecazaken

 het verbieden van de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken met meer dan 22 % 
volume alcohol (zoals : jenevers > 22 %Vol, whisky, gin, rum, cognac….) gedurende de 
Kerstmarkt te verbieden;

Verkoop van jenevers < 22% Vol, alsook warme alcoholische dranken verbonden aan het 
kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein...)

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

67. CBS/2019/2329 | kerst in Menen op 20 december 2019 - tijdelijke politieverordening houdende 
een verbod van de verkoop van sterke alcoholische dranken en gebruik van drinkglazen en 
glazen drankrecipiënten. 

Samenvatting

Op 20 december 2019 wordt Kerst in Menen georganiseerd door het stadsbestuur. 
Om reden van openbare orde, rust en veiligheid, is het aangewezen om bijzondere maatregelen 
te treffen t.a.v. de horecazaken op de Grote Markt en omliggende straten.

Het betreft concreet :

 het verbieden van het gebruik van drinkglazen of glazen drankrecipiënten aan de 
occasionele drankstandjes en op de  terrassen en stoep van de  omliggende horecazaken

 het verbieden van de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken met meer dan 22 % 
volume alcohol (zoals : jenevers > 22 %Vol, whisky, gin, rum, cognac….) gedurende de 
Kerstmarkt te verbieden;

Verkoop van jenevers < 22% Vol, alsook warme alcoholische dranken verbonden aan het 
kerstgebeuren zijn wel toegelaten (zoals Irish koffie, French koffie, Hasseltse koffie, glühwein...)

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 06/11/20019.

68. CBS/2019/2339 | Goedkeuring aankoop relatiegeschenk stad Menen 

Samenvatting

Goedkeuring aankoop relatiegeschenk stad Menen

Besluit: Goedgekeurd

69. CBS/2019/2342 | Kaas -en wijnavond op 16 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kaas -en wijnavond op 16 november 
2019 in Wijkcentrum De Koekuit Menen.



Actie in het kader van De Warmste Week

Besluit: Goedgekeurd

70. CBS/2019/2346 | Supportersavond Club Brugge op 11 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van supportersavond Club Brugge op 11 
november 2019 in café 't Postje Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

71. CBS/2019/2347 | 11.11.11. actie Lauwe op 11 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 11.11.11. actie op 11 november 2019 
te Lauwe.

 deur-aan-deur collecte

 verkoop van soep met bolderkarren en bakfietsen + stand aan de Sint-Bavokerk

Besluit: Goedgekeurd

72. CBS/2019/2348 | Sinterklaasfeest wijkschool Paradijs op 5 december 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sinterklaasfeest wijkschool Paradijs op 5 
december 2019 te Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

73. CBS/2019/2349 | Sint-Ceciliafeest Koninklijk Volksharmonie Sint-Jozef Menen  op 16 november 
2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sint-Ceciliafeest Koninklijk 
Volksharmonie Sint-Jozef Menen op 16 november 2019 te Menen

Besluit: Goedgekeurd

74. CBS/2019/2350 | De heetste karaoke op 30 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van De heetste karaoke op 30 november 
2019 te Garage Pieters Menen.

Actie in het kader van de Warmste Week.

Besluit: Goedgekeurd

75. CBS/2019/2351 | Quiz en schoolfeest Ter Molen  op 5 en 6 juni 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een quiz en schoolfeest van basisschool 
Ter Molen op 5 en 6 juni 2020 te Lauwe.



Besluit: Goedgekeurd

76. CBS/2019/2353 | Mosselfeest GBS De Wonderwijzer met tombola op 16 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het mosselfeest van GBS De 
Wonderwijzer, met tombola ten voordele van de werking van de schoolbus, op 16 november 
2019.

Volgnummer: 514

Besluit: Goedgekeurd

77. CBS/2019/2354 | Blijdhove trial  op 22 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Blijdhove trial op 22 november 2019 te 
Menen, Ons Dorp.

Actie in het kader van De Warmste Week tvv Bednet

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

78. CBS/2019/2358 | Academie voor Beeld - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen schooljaar 2019-
2020 

Samenvatting

Academie voor Beeld - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen schooljaar 2019-2020

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

79. CBS/2019/2323 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke aanstellingen 
doorlopende duur (TADD) 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke aanstellingen doorlopende duur (TADD) 
miv. 01/09/2019

Besluit: Goedgekeurd

80. CBS/2019/2326 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol ontslag 
wegens bereiken pensioenleeftijd. 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol ontslag vanaf 1 september 
2020 wegens bereiken pensioenleeftijd.

Besluit: Goedgekeurd



81. CBS/2019/2327 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen 
schooljaar 2019-2020 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen schooljaar 2019-2020

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

OPENBARE WERKEN

82. CBS/2019/2241 | Kansspelvergunning La Paix 

Samenvatting

Het afleveren van een positieve verklaring van de burgemeester betreffende de aanvraag voor 
een kansspelvergunning klasse C XXXXXX.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

83. CBS/2019/2244 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - kennisname verslag en goedkeuring diverse voorstellen werktijdregeling. 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - kennisname 
verslag en goedkeuring diverse voorstellen werktijdregeling technisch uitvoerend personeel.

Besluit: Goedgekeurd

84. CBS/2019/2296 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst veiligheid - aanvraag vervanging wegens 
beëindiging arbeidsovereenkomst van een contractueel voltijds gemeenschapswacht-
vaststeller. 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst veiligheid - aanvraag vervanging wegens beëindiging 
arbeidsovereenkomst van een contractueel voltijdse gemeenschapswacht-vaststeller.

Besluit: Goedgekeurd

85. CBS/2019/2306 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst Veiligheid/gemeenschapswachten - 
genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie. 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - Dienst Veiligheid/gemeenschapswachten - genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval.

Besluit: Goedgekeurd

86. CBS/2019/2336 | Vrije tijd en onderwijs - jeugd & sportdienst - aanstelling medewerker jeugd 
en sport C1-C3 na interne personeelsmobiliteit 

Samenvatting



Vrije tijd en onderwijs - jeugd & sportdienst - aanstelling medewerker jeugd en sport C1-C3 na 
interne personeelsmobiliteit

Besluit: Goedgekeurd

87. CBS/2019/2344 | Stadsontwikkeling - afdelingverantwoordelijke (beleidscoördinator) 
Stadsontwikkeling. (A1a-A3a)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst en alternatief voorstel tot werving 
kandidaten. 

Samenvatting

Stadsontwikkeling - afdelingverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-
A3a)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst en alternatief voorstel tot werving kandidaten.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen
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(get) Eric Algoet
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