
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 27 november 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Angelique Declercq, 

Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Patrick Roose, Virginie Breye, Schepenen 

D-PUNT 

PATRIMONIUM 

JURIDISCHE DIENST 

1. CBS/2019/2662 | Patrimonium. Verkoop restperceel in  verkaveling (Rietlaan- 

Lauwe). Prijsbepaling  

Samenvatting 

De stad ontving vraag tot verkoop van een restperceel (stukje groenzone- 50 m² - bij Verkaveling 

Rietlaan te Lauwe) vanwege aanpalende. Aan schepencollege wordt verzocht het prijsvoorstel in 

overweging te nemen, onder voorbehoud van visum door afdeling Vastgoedtransacties. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/2671 | 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 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

3. CBS/2019/2672 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over het ingediende wijzigingsverzoek m.b.t. de omgevingsvergunning OMV_2019021606 

- O/2019/307. 

 



 

Fournier Garden Center, Oostkaai 18, 8930 Menen. 

Aanvraag tot het regulariseren van verkoopruimte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

4. CBS/2019/2673 | Uitbetaling niet aangewend krediet aan verenigingen Cultuurforum.  

Samenvatting 

Vraag tot toestemming om voorzien krediet, dat niet uitbetaald werd, onder de verenigingen 

Cultuurforum te verdelen 

Besluit: Verdaagd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

5. CBS/2019/2574 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 23.10.2019  

Samenvatting 

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 23.10.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

6. CBS/2019/2634 | MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 03.10.2019  

Samenvatting 

MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 03.10.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

7. CBS/2019/2643 | Leiedal. Agenda raad van bestuur dd. 22.11.2019. Verslag Raad van 

Bestuur dd. 08.11.2019.  

Samenvatting 

Leiedal 

Agenda raad van bestuur dd. 22.11.2019 

Verslag Raad van Bestuur dd. 08.11.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

8. CBS/2019/2633 | Goedkeuring verslag algemene vergadering ouderenadviesraad dd. 

14/10/2019.  

Samenvatting 

Goedkeuring verslag algemene vergadering ouderenadviesraad dd. 14/10/2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 



OPENBARE WERKEN 

9. CBS/2019/2602 | Revitalisering LAR: verslag bespreking 5/11/2019  

Samenvatting 

Herinrichting LAR transportzone - verslag vergadering 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10. CBS/2019/2628 | 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 

11. CBS/2019/2621 | Snelheidsmeting Lauwestraat te Rekkem  

Samenvatting 

Er werd een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Lauwestraat te 

Rekkem  

Besluit: Ter kennis genomen 

KLIMAAT 

OMGEVING 

12. CBS/2019/2606 | Meterstanden voor gebruik E-Lyse  

Samenvatting 

Voor het beheren van de energieboekhouding werden vroeger de meterstanden maandelijks 

doorgestuurd naar de Milieudienst die deze bijhield in een centrale programma aangeboden door 

Fluvius: Comeet. Fluvius is overgeschakeld van Comeet naar E-lyse. Deze tool biedt verschillende 

mogelijkheden om een overzicht te krijgen van de energieboekhouding van de gebouwen binnen 

het patrimonium van de stad. Niet alle meterstanden bereiken op vandaag nog de Milieudienst, er 

zou een mail uitgestuurd worden naar alle gebouwbeheerders met een account van E-Lyse. Zo 

kan men zelf de data vervolledigen in het nieuwe programma E-Lyse. 

Besluit: Ter kennis genomen 

OMGEVING 

OMGEVING 

13. CBS/2019/2624 | Herontwikkeling site Bramier en de herinrichting van de 

transportzone LAR.  

Samenvatting 

Herontwikkeling site Bramier en de herinrichting van de transportzone LAR 

Besluit: Ter kennis genomen 



 

VERGUNNINGEN 

JURIDISCHE DIENST 

14. CBS/2019/2579 | Onvergunde inname openbaar domein door terras (Rijselstraat). 

Maatregelen.  

Samenvatting 

De plaatsing van een terras en specifieke modaliteiten worden besproken mbt Rijselstraat 273. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

LANDBOUW 

OMGEVING 

15. CBS/2019/2656 | Oproep aan landbouwers: waterbuffer op eigen percelen  

Samenvatting 

De Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen 

extreem weer. Daarom slaan Inagro en de Provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar 

om het provinciale waterbeleid te versterken. Sinds eind oktober is het provinciebestuur op zoek 

naar landbouwers die willen investeren in een waterbuffer op hun percelen. Zo breiden ze hun 

eigen watervoorraad uit én beschermen ze de gemeenschap tegen wateroverlast. Inagro vraagt de 

hulp van de gemeenten om de oproep te verspreiden. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

16. CBS/2019/2645 | Ingezonden evenementenformulieren van 15 november 2019 tot 21 

november 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

SABK 

17. CBS/2019/2654 | Expo Atelier Fotokunst - 'Het Vlaamse boerenleven' op donderdag 

05.12.2019 om 19u  

Samenvatting 

Expo Atelier Fotokunst in de Academie voor Beeld - 'Het Vlaamse boerenleven' op donderdag 

28.11.2019 om 19u 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

18. CBS/2019/2585 | Uitreiking inburgeringsattesten "Safar Miljard"  

Samenvatting 



95 jongeren in West-Vlaanderen volgden het voorbije jaar een inburgeringstraject van Safar 

Miljard via agentschap integratie en inburgering. 

In Menen ging er een groep van 15-tal jongeren aan het werk. Op 4 december 2019 ontvangt wie 

slaagde voor het traject een inburgeringsattest in het stadhuis Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

19. CBS/2019/2360 | Verslag van de vorige zitting dd. 20 november 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 20 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

20. CBS/2019/2373 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18 december 2019. 

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid.  

Samenvatting 

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

betreft: Stefanie Platteau 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

21. CBS/2019/2510 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18 december 2019. 

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid.  

Samenvatting 

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

betreft: Caroline Bonte-Vanraes 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

22. CBS/2019/2623 | VVSG - algemene vergadering dd. 05.12.2019  

Samenvatting 

VVSG - algemene vergadering dd. 05.12.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

23. CBS/2019/2425 | 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 

 

 



WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

24. CBS/2019/2608 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

25. CBS/2019/2618 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

26. CBS/2019/2576 | Aanvraag goedkeuring voor uitbetaling subsidie 2019 

ouderenadviesraad.  

Samenvatting 

Gelet op de goedkeuring die wordt gevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen 

voor uitbetaling subsidies 2019 ouderenadviesraad aan de verschillende bonden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

27. CBS/2019/2625 | aanvraag van een ( verhoogde ) erfgoedpremie volgens de 

standaardprocedure - Vestingmuur PTW  

Samenvatting 

De kazemat in de Vauban Vestingmuur in PTW is nog zeer goed zichtbaar maar helaas noch 

bereikbaar noch veilig. 

Na een rondgang ter plaatse gaf de ambtenaar van erfgoed aan dat de herstellingswerken 

eventueel gesubsidieerd konden worden uitgevoerd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/2637 | Onderhoud Sporthal Lauwe  

Samenvatting 

De volledige ingebruikname van de volledige sporthal Lauwe staat gepland op 1 januari 2020. 

In samenwerking Sportdienst - AGB werd de aanpak van het onderhoud van het gebouw bekeken 

rekening houdende met het groter te onderhouden oppervlakte en het niet wijzigen aan het 

personeelsbestand op de site. 

Besluit: Goedgekeurd 

29. CBS/2019/2639 | Verlichting hoofdveld Vauban  

Samenvatting 



De verlichting op het hoofdveld van site Vauban voldoet niet voor avondwedstrijden in 2 de 

klasse amateurs Voetbal Vlaanderen ; daarnaast zijn er 2 armaturen kapot (kant ingang op hoek 

aan ingang en kant Leie op beide hoeken ). 

De vraag rijst om de installatie om te schakelen naar LED-verlichting ; het verbruik van alle 

terreinverlichting wordt betaald door het AGB. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

30. CBS/2019/2580 | Verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. Aanpassingen HVAC-

sanitair. Aanvaarde factuur. Verrekening nr.1. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In zitting 10 juli 2019/1570 wees het CBS de werken hvac sanitair bij de verbouwing VIP-ruimte 

toe bij aanvaarde factuur bedrag € 5.428,00 ex BTW. Er waren enkele meerwerken nodig bij 

totaal bedrag van € € 1.732,00 ex BTW. Goedkeuring wordt gevraagd van het CBS. 

Besluit: Goedgekeurd 

31. CBS/2019/2581 | Maken van muuropening zijkant gebouw Sint-Franciscuskerk om te 

dienen als nooduitgang. Opdracht van werken. Guning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Het in gebruik nemen van het gebouw van de Sint-Franciscuskerk voor de organisatie van 

culturele manifestaties en bijeenkomsten vereist volgens het brandweeradvies de bijkomende 

voorziening in een nooduitgang. Omgevingsvergunning voor de creatie daarvan werd bekomen bij 

nr. OMV_20192932  dd. CBS  23 oktober 2019. Aannemer Algemene Bouwwerken Ameele gaf 

offerte voor de  ruwbouwaanpassingen. De gunning mag bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

32. CBS/2019/2644 | Plaatsing glazen balustrade ter hoogte van VIP ruimte sportzaal 

Vauban. Gunning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Ten einde de veiligheid te optimaliseren is de plaatsing van een balustrade aangewezen ter hoogte 

van de VIP ruimte in sportzaal Vauban. Bij voorkeur in glas zodat het volgen van het zaalgebeuren 

niet wordt gehinderd. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

NETHEID VAN DE STAD 

ECONOMAAT 

33. CBS/2019/2583 | Aankoop 2 elektrische bakfietsen voor milieuploeg stad Menen. 

Goedkeuring gunning - 2019/861/SV-30/10.  

Samenvatting 

Aankoop 2 elektrische bakfietsen voor milieuploeg stad Menen 

Goedkeuring gunning - 2019/861/SV-30/10 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 

 



OPENBARE WERKEN 

ECONOMAAT 

34. CBS/2019/2638 | Aankoop containerchassis voor zoutstrooier voor wegendienst 

afdeling Lauwe Stad Menen. Goedkeuring PV voorlopige oplevering  

Samenvatting 

Aankoop containerchassis voor zoutstrooier wegendienst afdeling Lauwe Stad Menen. 

Goedkeuring PV voorlopige oplevering. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

35. CBS/2019/2622 | Studie voor de heraanleg van de Grote Weg-Castertstraat. 

Opdracht in samenwerking Gunning. Goedkeuring voor stadsaandeel.  

Samenvatting 

In zitting GR 4 september 2019 stelde de Gemeenteraad de wijze van gunnen en 

gunningsvoorwaarden vast bij goedkeuring artikel 48 gezamenlijke occasionele opdrachten. De 

gunningsprocedure werd gevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Gunningsverslag 

wordt ter goedkeuring voor stadsaandeel voorgelegd aan het CBS. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

36. CBS/2019/2635 | Aanpassen van de openbare verlichting in het kader van het 

lichtmasterplan en de verledding door Fluvius in de entiteit Menen.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de verwijzing naar de 

Gemeenteraad waarin de prijsoffertes en liggingsplannen worden geagendeerd ter goedkeuring.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

37. CBS/2019/2629 | 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 

ECONOMAAT 

38. CBS/2019/2636 | Aankoop fietsbeugels stad Menen. Goedkeuring gunning - 

2019/852/SV-30/10  

Samenvatting 

Aankoop fietsbeugels stad Menen. Goedkeuring gunning - 2019/852/SV-30/10 

Besluit: Goedgekeurd 



 

OPENBARE WERKEN 

39. CBS/2019/2591 | Aanleggen uitstulpende bushaltes ter hoogte van Rekkem Plaats  

Samenvatting 

Vanuit het Agentschap Wegen en verkeer wordt toelating gevraagd om beide bushaltes aan 

Rekkem Plaats aan te leggen als uitstulpende bushaltes. 

Besluit: Verworpen 

40. CBS/2019/2601 | Definitieve goedkeuring 2de deelname Testkaravaan  

Samenvatting 

In 2018 nam de stad deel aan de Testkaravaan, georganiseerd door de provincie. De Testkaravaan 

is een sensibiliseringsactie waarbij personeelsleden de mogelijkheid hebben om voor een beperkte 

tijd een duurzaam vervoersmiddel uit te testen (in sé vooral fietsen). In de zitting van het CBS van 

9 april 2018 werd de vraag gesteld om opnieuw te kunnen deelnemen. Recentelijk is dit aanbod 

vanuit de provincie opnieuw gekomen, met het oog op deelname in 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

41. CBS/2019/2588 | 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 alsook de aankoop van 

wegdekreflectoren. 

Er worden opnieuw vlakke borden aangekocht voorzien van een plexi plaat waar een A4 blad kan 

worden ingevoegd voor aan de borden E1 - ter aanvulling van het parkeerverbod. Zo kan beter 

worden vermeld waarom het parkeerverbod er staat (n.a.v. evenement, wielerwedstrijd, etc.) 

alsook de correcte datum en uren. 

  

Besluit: Goedgekeurd 

OMGEVING 

OMGEVING 

42. CBS/2019/2364 | Advies PRUP Zilveren Spoor  

Samenvatting 

Startnota en procesnota 1 voor PRUP Zilveren Spoor. Raadpleging en adviesvraag. 

Besluit: Goedgekeurd 

43. CBS/2019/2577 | Startnota en procesnota I voor GRUP 'K-R8'. Raadpleging en 

adviesvraag.  

Samenvatting 

Startnota en procesnota I voor GRUP 'K-R8'. Raadpleging en adviesvraag. 

Besluit: Goedgekeurd 

44. CBS/2019/2586 | Provinciaal streekfonds met Leiedal - procedure en thema's  

Samenvatting 

Provinciaal streekfonds met Leiedal - procedure en thema's. 

Vraag vanuit Leiedal welke concrete projecten binnen de thema's passen  of andere suggesties 



Besluit: Goedgekeurd 

45. CBS/2019/2597 | Wijzigingsverzoek dossier Vossemeren op Menen-Oost OMV 

2018070487.  

Samenvatting 

Wijzigingsverzoek dossier Vossemeren op Menen-Oost OMV 2018070487. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

46. CBS/2019/2362 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

47. CBS/2019/2594 | Verdeling van een een woning gelegen in de Menenstraat 46, 

kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, nr. 159 n 3 en een garage gelegen 

in de Menenstraat 46+, gekend onder de 3de afdeling, sectie A, nr. 159 m 3  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woning gelegen in de Menenstraat 46, kadastraal gekend onder 

de 3de afdeling, sectie A, nr. 159 n 3, met een oppervlakte van 296 m² en een garage gelegen in de 

Menenstraat 46+, gekend onder de 3de afdeling, sectie A, nr. 159 m 3, gekend als lot 1 en 2 van 

het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/2596 | Verdeling van een woning op en met grond gelegen in de 

Moorselestraat 57 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, deel 

van perceel nr. 282 p 2 - Dossier 1017  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woning op en met grond gelegen in de Moorselestraat 57 te 

Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, deel van perceel nr. 282 p 2, gekend als 

lot 2 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

49. CBS/2019/2599 | Verdeling van een woning op en met grond gelegen in de Gentstraat 

123 te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel nr. 370 r - 

Dossier 1018  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woning op en met grond gelegen in de Gentstraat 123 te 

Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel nr. 370 r - zie bijgevoegd 

schets van de Notaris 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

50. CBS/2019/2603 | Verslag communicatie Leiewerken 18 november 2019.  

Samenvatting 



Verslag communicatie Leiewerken 18 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

51. CBS/2019/2560 | Rechtszaken en Betwistingen. Vraag tot overleg vanwege Sicoplan 

NV inzake doorgangsrechten bij CC Lauwe.  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de discussie inzake de toegang tot Sicoplan , en met oog op de verdere 

realisatie van het openbaar plein bij CC Lauwe, wordt om een overleg met de stad verzocht 

vanwege Sicoplan NV . 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

52. CBS/2019/2173 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op de 

huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

53. CBS/2019/2176 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe 

belasting op de tweede verblijven. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op de tweede verblijven. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

54. CBS/2019/2198 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

automatische drank- en snoepautomaten. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op automatische drank- en snoepautomaten. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

55. CBS/2019/2211 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

56. CBS/2019/2212 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 



57. CBS/2019/2224 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt of 

onveilig. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt of 

onveilig. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

58. CBS/2019/2225 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd en/of 

onafgewerkt. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd en/of 

onafgewerkt. Vaststelling reglement. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

59. CBS/2019/2234 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

handelspanden die beschouwd worden als leegstaand. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op handelspanden die beschouwd worden als leegstaand. Vastststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

60. CBS/2019/2236 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

tijdelijke privatieve ingebruikname van het openbaar domein voor bouwwerken. 

Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie op tijdelijke privatieve ingebruikname van het openbaar domein voor bouwwerken. 

Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

61. CBS/2019/2278 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

nachtwinkels. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op nachtwinkels. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

62. CBS/2019/2284 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen tegen 

vergoeding van telecommunicatie apparatuur. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen tegen vergoeding 

van telecommunicatie apparatuur. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

63. CBS/2019/2286 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie 

jeugdactiviteiten. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie jeugdactiviteiten. Vaststelling. 

Besluit: Verdaagd 

 



64. CBS/2019/2287 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op 

tabakswinkels. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Belasting op tabakswinkels. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

65. CBS/2019/2290 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

de uitvoering van werken voor derden. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie op de uitvoering van werken voor derden. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

66. CBS/2019/2369 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

uitleendienst jeugddienst. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie op uitleendienst jeugddienst. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

67. CBS/2019/2388 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

het gebruik van de bezinningsruimtes op de begraafplaatsen van de entiteit Menen. 

Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie op het gebruik van de bezinningsruimtes op de begraafplaatsen van de entiteit Menen. 

Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

68. CBS/2019/2392 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Indirecte 

belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

69. CBS/2019/2507 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 27 november 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 27 november 2019 voor een 

totaalbedrag van 164.507,93 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

70. CBS/2019/2590 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie 

inzake parkeren. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie inzake parkeren. Vaststelling. 

Besluit: Verdaagd 

71. CBS/2019/2607 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 



72. CBS/2019/2631 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op 

de exploitatie van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Vaststelling 

reglement.  

Samenvatting 

Retributie op de exploitatie van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

73. CBS/2019/2640 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Directe 

belasting op de brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Directe belasting op de brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling. 

Besluit: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

74. CBS/2019/2641 | 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: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

75. CBS/2019/2642 | 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: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

76. CBS/2019/2648 | 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: Te verwijzen naar de GR van 18 december 2019 

77. CBS/2019/2655 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 18 december 2019: 

Meerjarenplan 2020-2025  

Samenvatting 

Stad Menen: meerjarenplan 2020-2025 

Besluit: Verdaagd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

78. CBS/2019/2604 | Gebruik kleine zaal sporthuis Badhuis door boksclub Baysangur  

Samenvatting 

Boksclub Baysangur heeft een aanvraag ingediend voor het gebruik van sporthal het  Badhuis te 

Menen op de nog beschikbare momenten. 

Vorig jaar waren ze ook al actief in diezelfde zaal.  

Echter stapte de verantwoordelijke van deze club toen op en was de club inactief voor een 

geruime tijd. 



Alsook hadden ze geruime tijd geen leden meer. 

Nu wil de club opnieuw aan de slag gaan in sporthal het Badhuis. 

Besluit: Verdaagd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

79. CBS/2019/2617 | Ondersteuning koopzondag 22 dec 2019  

Samenvatting 

De handelaars vragen dat de stad mee inzet op sfeer in de stad tijdens de kerstperiode en meer 

bepaald op de koopzondagen. De dienst evenementen zou een mobiele animatiegroep boeken 

gedurende 3 uur om van Delorsplein naar de Grote Markt en de centrumstraten en terug op te 

treden tijdens de meest populaire koopzondag, nl 22 dec 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

80. CBS/2019/2626 | verjaardagsfeest café 't Paradijs op 14/12/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van verjaardagsfeest café 't Paradijs op 

14/12/2019 te Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

81. CBS/2019/2646 | Soepbedeling op 31 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Soepbedeling in de Barakken op 31 

december 2019. 

Hiermee wenst de organisatie de kansarmen te steunen in de eindejaarsperiode.  

Besluit: Goedgekeurd 

82. CBS/2019/2647 | Kerst in Menen op 20 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerst in Menen op 20 december 2019 op 

de Grote Markt van Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

83. CBS/2019/2649 | Warmahoep op 18 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Warmahoep op 18 december 2019 op 

het pleintje in de Tibeertstraat te Rekkem. 

Doelgroep: kinderen van VBS Ons Kasteeltje en wijkschool Paradijs Rekkem 

Actie in het kader van De Warmste Week: hoelahoepen op 3 liedjes  

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

SABK 

84. CBS/2019/2610 | Vervangingen vastbenoemde leerkrachten Academie voor Beeld 

vanwege langdurige ziekte.  

Samenvatting 



Vervangingen leerkrachten binnen de Academie voor Beeld Stad Menen vanwege langdurige 

ziekte.  

Besluit: Goedgekeurd 

85. CBS/2019/2615 | Aanvraag verlofstelsel AVP (afwezigheid verminderde prestaties) 

vanwege leerkracht Fotokunst XXXXXXXX.  

Samenvatting 

Aanvraag XXXXXXXX, °8 maart 1969 voor verlof AVP van 12/11/2019 tot 30/09/2020 

(afwezigheid verminderde prestaties) voor 8/20 SAA fotokunst. 

Besluit: Goedgekeurd 

SAMW 

86. CBS/2019/2562 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging van een 

lerares afwezig wegens bevallingsverlof.  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: afwezigheid wegens bevallingsverlof en 

loopbaanonderbreking van een lerares domeinoverschrijdende initiatie, muzikale en culturele 

vorming & muzikale en culturele vorming Klassiek, en aanstelling vervanger. 

Besluit: Goedgekeurd 

87. CBS/2019/2563 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vrijwillig ontslag 

zangleerkracht XXXXXXXX en aanstelling vervangers  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vrijwillig ontslag zangleerkracht XXXXXXXX en 

aanstelling vervangers. 

Besluit: Goedgekeurd 

88. CBS/2019/2592 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: aanvraag 

verlenging verlof Afwezigheid voor Verminderde Prestaties XXXXXXXX  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: aanvraag verlenging verlof Afwezigheid voor 

Verminderde Prestaties XXXXXXXX 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

OPENBARE WERKEN 

89. CBS/2019/2571 | Aanvraag kansspelvergunning klasse C voor Le Maestro  

Samenvatting 

Het afleveren van een negatief advies van de burgemeester betreffende de aanvraag voor een 

kansspelvergunning klasse C aan XXXXXXXX. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

90. CBS/2019/2552 | Afdeling Onthaal en burgerzaken - heraanstelling voltijds 

contractueel administratief medewerker (C1 - C3)  

Samenvatting 



Afdeling Onthaal en burgerzaken - Aanvraag her aanstelling voltijds contractueel administratief 

medewerker (C1 - C3) voor de periode van 6 maanden. 

Besluit: Goedgekeurd 

91. CBS/2019/2555 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Jeugd & sportdienst - kennisgeving 

eervol ontslag wegens pensioen - deeltijds (30.4/38) gebezigd ambtenaar (Redder 

zwembad Menen)  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Jeugd- & sportdienst - kennisgeving eervol ontslag wegens 

pensioen - deeltijds (30.4/38) gebezigd ambtenaar (Redder zwembad Menen) 

Besluit: Goedgekeurd 

92. CBS/2019/2573 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - Kennisgeving proces-

verbaal + Vaststelling wervingsreserve + aanstelling voltijds (38/38) deskundige 

Bibliotheek (B1 - B3)  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - Kennisgeving proces-verbaal + Vaststelling 

wervingsreserve + aanstelling voltijds (38/38) deskundige Bibliotheek (B1 - B3) 

Besluit: Goedgekeurd 

93. CBS/2019/2584 | Afdeling Vrije Tijd en onderwijs - Jeugd- & sportdienst - nieuwe 

dienstaanwijzing van een voltijds statutair sportmedewerker.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije Tijd en onderwijs - Jeugd- & sportdienst - nieuwe dienstaanwijzing van een voltijds 

statutair sportmedewerker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WELZIJN 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

94. CBS/2019/2572 | Uitbetaling sociaal pedagogische toelage  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling sociaal pedagogische toelage 

Besluit: Verdaagd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


