
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 6 november 2019 om 08:30 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

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

1. CBS/2019/2469 | Participatie Meerjarenplan naar adviesraden 

Samenvatting

Er zou een inhoudelijke terugkoppeling moeten zijn naar de adviesraden met betrekking tot het 
Meerjarenplan. Deze terugkoppeling zou alleen slaan op het inhoudelijke luik van de 
doelstellingenboom, niet op de financiële vertaling ervan.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2019/2450 | Patrimonium. Huur RITO-werkplaatsen. Hernieuwing huurovereenkomst 

Samenvatting

De stad wenst de werkplaatsen op de voormalige RITO-site verder te gebruiken en richt hiertoe 
verzoek tot de Scholengroep 26.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

3. ZONDER VOORWERP 

4. CBS/2019/2464 | Plechtigheid Vrijheidsboomplaats op 11 november 2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de plechtigheid 'aanplanting 
Vrijheidsboom' op de Vrijheidsboomplaats op 11 november 2019.



Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

5. CBS/2019/2443 | Wonen Regio kortrijk: verslag van de algemene vergadering dd. 24.06.2019 

Samenvatting

Wonen Regio Kortrijk: verslag van de algemene vergadering dd. 24.06.2019.

Besluit: Ter kennis genomen

6. CBS/2019/2446 | Gaselwest - notulen raad van Bestuur dd. 13.09.2019 

Samenvatting

Besluit: Ter kennis genomen

7. CBS/2019/2463 | MIROM - Agenda Raad van Bestuur dd. 07.11.2019 

Samenvatting

MIROM - Agenda Raad van Bestuur dd. 07.11.2019

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

8. CBS/2019/2451 | 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

9. CBS/2019/2442 | Snelheidsmetingen 

Samenvatting

Er werden preventieve snelheidsmetingen uitgevoerd door de Politie in de Schelpenstraat te 
Rekkem en Vander Merschplein te Menen.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT



ALGEMEEN

SECRETARIE

10. CBS/2019/2134 | Verslag van de vorige zitting dd. 30 oktober 2019 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 30 oktober 2019.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing, met 5 ja-stemmen en 3 onthoudingen.

11. CBS/2019/2283 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 6 november 2019 

Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Willy Ugille, Ruben Soens, Frederik 
Vandamme, Stan Roose, Lisa Maxy, Karolien Poot en Philippe Mingels.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

12. CBS/2019/2422 | 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

13. CBS/2019/2262 | Huisstijl: concept en plan van aanpak 

Samenvatting

In het kader van de intentie om een nieuwe huisstijl uit te werken voor de Stad Menen, werkte de 
dienst Communicatie een conceptnota met plan van aanpak uit.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

14. CBS/2019/2404 | Alternatieve locatie speelpleinwerking 't Speelbeest tijdens krokus- en 
paasvakantie 2020 

Besluit: Verdaagd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

15. CBS/2019/2431 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie 



Samenvatting

Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie en doorverwijzing naar de 
gemeenteraad van 18 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd

16. CBS/2019/2432 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen 

Samenvatting

Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen en 
doorverwijzing naar de gemeenteraad van 18 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

17. CBS/2019/2452 | 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

OPENBARE WERKEN

18. CBS/2019/2403 | Goedkeuring bestek aankoop software “Samenaankoop levering en 
implementatie van een softwarepakket voor het coördineren en afhandelen van innames 
openbaar domein met evenementen met koppeling met GIPOD”. 

Samenvatting

In samenwerking met de gemeentes Wevelgem en Ledegem en de politiezone Grensleie wordt 
een gemeenschappelijke aankoop voorgesteld van software voor de automatisatie van aanvragen 
inname openbaar domein en evenementen en het maken van de link met het GIPOD-platform

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

19. CBS/2019/2444 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 

Samenvatting

Aanvragen parkeerplaats mindervaliden. 

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

OMGEVING

20. CBS/2019/2414 | GNOP-toelage Natuurpunt en Velt 



Samenvatting

GNOP-toelage Natuurpunt en Velt: uitbetaling voor 2019

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

21. CBS/2019/2223 | OMV 2018070487 Vossemeren op Menen-Oost. 

Samenvatting

Behandeling doorverwijzing zaak der wegen voor dossier Vossemeren OMV 2018070487.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

22. CBS/2019/2136 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2019/2434 | Een woonhuis op en met grond en tuin gelegen in de Wervikstraat 8 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, percelen nrs. 1088 a (woonhuis) en 
1089 a (tuin) - Dossier 1009 

Samenvatting

Een woonhuis op en met grond en tuin gelegen in de Wervikstraat 8 te Menen, kadastraal gekend 
onder de 1ste afdeling, sectie E, percelen nrs. 1088 a (woonhuis) en 1089 a (tuin), zie bijgevoegd 
kadastraal plan.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2019/2435 | Percelen grond gelegen nabij de Leiemeersen, kadastraal gekend onder de 
1ste afdeling, sectie D, deel van percelen nrs. 149 c (lot 1), 95 (lot 2) en 94 (lot 3) - Dossier 1010 

Samenvatting

Percelen grond gelegen nabij de Leiemeersen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, 
deel van percelen nrs. 149 c (lot 1), 95 (lot 2) en 94 (lot 3), gekend als lot 1, lot 2 en lot 3 van het 
bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

25. CBS/2019/2453 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 6 november 2019 

Samenvatting



Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 6 november 2019 voor een 
totaalbedrag van 117.270,66 euro.

Besluit: Goedgekeurd

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

26. CBS/2019/2448 | Verzoek tot uitbetaling van € 5000 aan projectensteun voor 7 projecten in het 
Zuiden waar Menenaars bij betrokken zijn. 

Samenvatting

Verzoek tot uitbetaling van € 5000 aan projectensteun voor 7 projecten in het Zuiden waar 
Menenaars bij betrokken zijn, en wel zoals voorgesteld in de brief in bijlage.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

27. CBS/2019/2390 | Wieltjesfeesten 2020 

Samenvatting

Dit jaar gaan de jaarlijkse Wieltjesfeesten door op 4-5-6 september 2020. Voor het eerst komt de 
zondag er ook bij. Zo spreken we dit jaar nog meer van een feestweekend!

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2019/2445 | Kaas- en wijnavond op 16/11/2019 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kaas- en wijnavond op 16/11/2019 te 
Hoeve Delaere, Lauwe

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

29. CBS/2019/2345 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): vacant verklaring voor 
vaste benoeming op 01/01/2020. 

Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): vacant verklaring voor vaste benoeming 
op 01/01/2020.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

30. CBS/2019/2437 | Goedkeuren kalender feestdagen en dienstvrijstellingen, vakantieregeling en 
zaterdagdiensten 2020 voor zowel Stad als OCMW. 



Samenvatting

Goedkeuren kalender feestdagen en dienstvrijstellingen, vakantieregeling en zaterdagdiensten 
2020 voor zowel Stad als OCMW

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2019/2447 | Goedkeuren opstart procedure mogelijke overdracht stadspersoneelsleden 
naar vzw De Steiger. 

Samenvatting

Goedkeuren opstart procedure mogelijke overdracht stadspersoneelsleden tewerkgesteld bij vzw 
de Steiger naar vzw De Steiger.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2019/2465 | Goedkeuren timing en tabel voorstellen wijziging RPR personeel stad en 
OCMW 

Samenvatting

Goedkeuren timing en tabel voorstellen wijziging RPR personeel stad en OCMW.

Besluit: Verdaagd, maar uitnodigingen mogen verstuurd worden.  

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


