
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 20 november 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Virginie Breye, Schepen van Ondernemen 

D-PUNT 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

1. CBS/2019/2587 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - aanstelling 

afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a-A4b) (m/v) voltijds – 

contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 3 jaar  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - aanstelling afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs 

(A4a-A4b) (m/v) voltijds – contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 3 jaar 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/2550 | 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 

3. CBS/2019/2536 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 



In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 28 oktober 2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

4. CBS/2019/2521 | Patrimonium. Diverse gebruiksovereenkomsten. Kennisname 

modaliteiten.  

Samenvatting 

Bij collegebeslissing van 23 oktober 2019 waarbij de gebruiksvergoedingen werden geïndexeerd 

voor DJ 2019-2020, dienen de modaliteiten van de overeenkomsten van het gemeentehuis Lauwe, 

ex-bibliotheek Rekkem en de Koninklijke Schuttersmaatschappij nagezien worden. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

5. CBS/2019/2558 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/2559 | Ingezonden evenementenformulieren van 7 november 2019 tot 14 

november 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

7. CBS/2019/2575 | Toelichting Meerjarenplan aan adviesraden  

Samenvatting 

Stand van zaken: Toelichting aan adviesraden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/2269 | Verslag van de vorige zitting dd. 13 november 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 13 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



VEILIGHEID 

NOODPLANNING 

9. CBS/2019/2561 | Princiepsbeslissing : bepaling aantal potentiële plaatsen AED-

toestellen voor bestek groepsaankoop Leiedal  

 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

10. CBS/2019/2557 | Aanvraag tot vierde verlenging projectsubsidie Agentschap 

Binnenlands Bestuur met betrekking tot de beheersing van gewelddadige 

radicalisering en de strijd tegen het radicalisme.  

Samenvatting 

Aanvraag tot vierde verlenging projectsubsidie Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking 

tot de beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

11. CBS/2019/2424 | 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 

 

JURIDISCHE DIENST 

12. CBS/2019/2556 | Bestuurlijk Toezicht. Kennisname antwoordbrief gouverneur n.a.v. 

klacht inzake schending bestuursdecreet en doorverwijzing naar Gemeenteraad.  

Samenvatting 

In het kader van het bestuurlijk toezicht werd klacht ontvangen wegens schending van het 

bestuursdecreet. Het onderzoek werd afgerond. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

13. CBS/2019/2477 | Alternatieve locatie speelpleinwerking 't Speelbeest tijdens krokus- 

en paasvakantie 2020  

Samenvatting 

Aanvraag tot goedkeuren alternatieve locatie speelpleinwerking 't Speelbeest tijdens krokus- en 

paasvakantie 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

14. CBS/2019/2544 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/2547 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/2549 | Gemeentelijke aanpassingspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCHE DIENST 

17. CBS/2019/2526 | Patrimonium. Verhuur. Huurovereenkomst sportgebouw- en 

sportterrein White Star Lauwe. Plaatsing zonnepanelen.  

Samenvatting 

Als huurder van de sportterreinen gelegen Hospitaalstraat 16 te Lauwe wenst VZW White Star 

zonnepanelen te plaatsen. Als eigenaar van de terreinen en gebouwen White Star dient de stad 

Menen hiertoe haar goedkeuring te verlenen door het toestaan van een opstalrecht PV-installatie 

(142 panelen)op gebouwen en sportterreinen.  De plaatsing gebeurt onder opschortende 

voorwaarde van een voorafgaande haalbaarheidsstudie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

18. CBS/2019/2541 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1952, 1960, 1962 en 1963.  

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 

19. CBS/2019/2551 | 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 

OMGEVING 

20. CBS/2019/2546 | Afsprakennota 2019-43 mobiliteitsstudie Barakken.  

Samenvatting 

Afsprakennota 2019-43 opmaak mobiliteitsstudie Barakken. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing 

 

OPENBARE WERKEN 

21. CBS/2019/2533 | Vervoerregio Kortrijk: Advies vervoerplan NMBS (4)  

Samenvatting 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het voorontwerp van Decreet Basisbereikbaarheid 

goed. Met dit decreet wordt het Vlaamse mobiliteitsbeleid hervormd. Vlaanderen wordt daarbij in 

verschillende vervoersregio’s ingedeeld. Menen werd ondergebracht in ‘Vervoersregio Kortrijk’. 

De vervoerregioraad van de regio heeft, conform het decreet betreffende de basisbereikbaarheid 

onder andere als taak advies uit te brengen over het treinnet. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

22. CBS/2019/2530 | 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. 

  

Er worden 2 nieuwe wegwijzers aangekocht ten behoeve van de firma Sanicomfort (voormalig 

Sanitout) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

23. CBS/2019/2524 | Overzicht glasbollen en textielcontainers  

Samenvatting 

Beslissen over de locaties van de glasbollen en textielcontainers  

Besluit: Goedgekeurd 



 

24. CBS/2019/2538 | Vuilnisbakkenplan: visie  

Samenvatting 

Vuilnisbakkenplan: visie stad Menen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

25. CBS/2019/2522 | Opstart beleidstraject IOED Leiedal 2021-2026.  

Samenvatting 

Opstart beleidsproject IOED Leiedal 2021-2026. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/2527 | Aanvraag subsidies - RUP Tybersite.  

Samenvatting 

Aanvraag subsidie voor RUP Tybersite. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/2529 | Verslag stuurgroep 2 Leiewerken dd. 16-10-2019.  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van de Stuurgroep Leiewerken dd. 16-10-2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/2539 | Overleg voor de kapel aan de Rijselstraat - Leiewerken.  

Samenvatting 

Overleg voor de kapel aan de Rijselstraat - Leiewerken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

29. CBS/2019/2271 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/2532 | Verdeling van een woonhuis met aanhorigheden en medegaande 

grond, gelegen Ieperstraat 296, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, 

deel van perceel nr. 33 E - Dossier 1013  

Samenvatting 



Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis met aanhorigheden en medegaande grond, gelegen in 

de Ieperstraat 296 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel 

nr. 33 E, met een oppervlakte van 334 m² - zie bijgevoegd schets van de Notaris 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/2535 | Verdeling van een garagecomplex met aanhorigheden en 

medegaande grond gelegen in de Lode Zielenslaan +42 te Menen, kadastraal gekend 

onder de 2de Afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 343 a 12 - Dossier 1014  

Samenvatting 

Een garagecomplex met aanhorigheden en medegaande grond gelegen in de Lode Zielenslaan +42 

te Menen, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 343 a 12 met 

een oppervlakte van 104 m² - zie bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/2537 | Verdeling van een perceel grond met 2 nieuwe opgerichte woningen 

in staat ruwbouw-winddicht met medegaande grond gelegen in de Schonekeerstraat 

20+ te Lauwe  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van Een perceel grond met 2 nieuwe opgerichte woningen in staat 

ruwbouw-winddicht met medegaande grond gelegen in de Schonekeerstraat 20+ te Lauwe, 

kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 442 L 2 - zie lot 1 en lot 2 van het 

bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

33. CBS/2019/2519 | Stand van zaken afdichtingen doortocht Menen.  

Samenvatting 

In bijlage een overzicht en voorstel omtrent de afdichtingen doortocht Menen, in uitvoering van 

het bevel burgemeester tot nemen van maatregelen om reden van openbare veiligheid. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/2540 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 18 december 2019: 

Afsprakennota 2019-48 projectregie Leiewerken Menen in het kader van de 

zelfstandige groepering Leiedal: oktober 2019 - eind 2022.  

Samenvatting 

Afsprakennota 2019-48 stad Menen: Projectregie Leiewerken Menen in het kader van de 

zelfstandige groepering Leiedal: oktober 2019 - eind 2022. 

Besluit: Kennisname. Afsprakennota wordt herwerkt en terug voorgelegd aan het SC. 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

35. CBS/2019/2523 | Rechtszaken en Betwistingen. Kennisgeving beschikking Rb. 1e 

Aanleg Kortrijk inzake milieustakingsvordering.  

Samenvatting 



De rechtbank 1e aanleg Kortrijk heeft bij beschikking van 29.10.2019 akte genomen van de 

akkoordconclusie welke haar werd voorgelegd na bemiddeling inzake de milieustakingsvordering 

door de stad ingesteld bij dagvaarding dd. 24.05.2019. Dit akkoordvonnis is juridisch afdwingbaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

36. CBS/2019/2025 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 

voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 

voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

37. CBS/2019/2114 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe 

belasting op de brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Directe belasting op de brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling. 

Besluit: Wordt terug voorgelegd op het CBS van 27 november 2019 

 

38. CBS/2019/2117 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: 

Contantbelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privaat domein. 

Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Contantbelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privaat domein. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

39. CBS/2019/2125 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: 

Contantbelasting op staangelden op openbare markten en privaat gebruik van de 

openbare weg voor ambulante handel. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Contantbelasting op staangelden op openbare markten en privaat gebruik van de openbare weg 

voor ambulante handel. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

40. CBS/2019/2126 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe 

belasting op de rioolaftakkingen bij riolerings- of wegenwerken. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Directe belasting op de rioolaftakkingen bij riolerings- of wegenwerken. Vaststelling. 

Besluit: Wordt terug voorgelegd op het CBS van 27 november 2019 

 



41. CBS/2019/2127 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Indirecte 

belasting op de afgifte van administratieve stukken. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken. Vaststelling. 

Besluit: Wordt terug voorgelegd op het CBS van 27 november 2019 

 

42. CBS/2019/2128 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

uitbating van bars en privé-clubs. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op uitbating van bars en privé-clubs. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

43. CBS/2019/2129 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de openbare weg. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de openbare weg. Vaststelling. 

Besluit: Wordt terug voorgelegd op het CBS van 27 november 2019 

 

44. CBS/2019/2131 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Algemene 

gemeentebelasting. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Algemene gemeentebelasting. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

45. CBS/2019/2132 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie voor 

opgravingen. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie voor opgravingen. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

46. CBS/2019/2139 | Verhaalbelasting op de wegenuitrusting. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Verhaalbelasting op de wegenuitrusting. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

47. CBS/2019/2142 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe 

belasting op wedkantoren. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Directe belasting op wedkantoren. Vaststelling reglement. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 



48. CBS/2019/2145 | Gemeentelijke activeringsheffing. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Gemeentelijke activeringsheffing. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

49. CBS/2019/2148 | Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 

Vaststelling reglement.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

50. CBS/2019/2163 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe 

belasting op de bank-, financierings- en kredietinstellingen. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Directe belasting op de bank-, financierings- en kredietinstellingen. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

51. CBS/2019/2170 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

het plaatsen van permanente wegwijzers door nijverheids- of handelsbedrijven of -

instellingen. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door nijverheids- of handelsbedrijven of -

instellingen. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

52. CBS/2019/2393 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Gemeentelijke 

opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

53. CBS/2019/2438 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Aanvullende 

directe gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd en te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

 

54. CBS/2019/2508 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 20 november 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 20 november 2019 voor een 

totaalbedrag van 90.492,81 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



55. CBS/2019/2548 | Vastleggen van de aanvraag tot bestelbon nr. 3062 voor een 

totaalbedrag van 12.300 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvraag tot bestelbon nr. 3062 voor een totaalbedrag van 12.300 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

56. ZONDER VOORWERP  

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

57. CBS/2019/2516 | Côte à l'os en Charmezanger Mehdi op 23/11/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Côte à l'os en Charmezanger Mehdi op 

23/11/2019 te café 't Belfort, Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/2542 | Pietentocht vbs Sint-Joris op 29 november 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Pietentocht vbs Sint-Joris op 29 

november 2019 te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

59. CBS/2019/2545 | Rally 6u van Kortrijk op 24 november 2019 - definitieve machtiging  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Rally 6u van Kortrijk op 24 november 

2019 te Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

60. CBS/2019/2518 | Onderzoek naar noden opslagruimte Lauwse socio-culturele 

verenigingen  

Samenvatting 

Vraag tot goedkeuring principe waarbij CC De Steiger samen met de dienst patrimonium (moet 

nog bevraagd worden hierover) de eisen en noden van de Lauwse verenigingen naar opslagruimte 

in kaart brengt en onderzoekt of het nieuwe OC in Lauwe hier al dan niet geschikt voor is. 

Andere locaties worden eventueel ism de dienst patrimonium onderzocht en voorgelegd aan de 

verenigingen, na goedkeuring door het CBS.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



ONDERNEMEN 

KABINET 

61. CBS/2019/2564 | Eindejaarsactie Shop & Beleef  

Samenvatting 

De handelaarsvereniging Shop & Beleef organiseert in 2019 opnieuw een Eindejaarsactie in de 

aangesloten handelszaken van Menen, Lauwe en Rekkem. De hoofdprijs voor deze actie is een 

Volkswagen Up geschonken door garage Delbar uit Rekkem. Voor de volledige duur van de 

Eindejaarsactie (van 1 december tot en met 31 december) wordt de wagen in het straatbeeld 

geplaatst in Menen, Lauwe en Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

62. CBS/2019/2565 | Persvoorstelling Eindejaarsactie Shop & Beleef  

Samenvatting 

De handelaarsvereniging Shop & Beleef organiseert in 2019 opnieuw een Eindejaarsactie in de 

aangesloten handelszaken van Menen, Lauwe en Rekkem. Om de actie officieel aan te kondigen 

wenst Shop & Beleef terug een persvoorstelling te organiseren op woensdag 27 november om 

19u30 in het Badhuis (dezelfde locatie als in 2018). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

63. CBS/2019/2520 | Afdeling Onthaal en burgerzaken - eervol ontslag wegens pensioen - 

halftijdse administratief assistent onthaal  

Samenvatting 

Afdeling Onthaal en burgerzaken - eervol ontslag wegens pensioen - halftijdse administratief 

assistent onthaal. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

64. CBS/2019/2534 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - vacant verklaring bij 

wijze van verkorte selectie van een voltijdse hulptechnieker openbaar patrimonium  

E1-E3 (m/v).  

Samenvatting 

Afdeling infrastructuur en technische diensten - vacant verklaring bij wijze van verkorte selectie 

van een voltijdse hulptechnieker openbaar patrimonium  E1-E3 (m/v). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


