
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 4 december 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Renaat Vandenbulcke, Schepen van Huisvesting 

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

Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Eddy Lust, Burgemeester – voorzitter, behalve voor de punten nrs. 4, 14, 17, 45 en 52. 

D-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/2746 | Verslag van de vorige zitting dd. 02 december 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 02 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

2. CBS/2019/2660 | Gaselwest - RBC West. Notulen van de zitting dd. 25.09.2019  

Samenvatting 

Gaselwest - RBC West  

Notulen van de zitting dd. 25.09.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

3. CBS/2019/2718 | WVI - Raad van Bestuur dd. 13.11.2019  

Samenvatting 

WVI - Raad van Bestuur dd. 13.11.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

4. CBS/2019/2708 | Rapportage Jeugdopbouwwerk Menen - Uit De Marge VZW.  

Samenvatting 



Rapportage Jeugdopbouwwerker Menen - Uit De Marge VZW. 

November 2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

5. CBS/2019/2710 | 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 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

6. CBS/2019/2688 | Ter kennisname: verslag Sportraad van 12/11/2019  

Samenvatting 

In bijlage vinden jullie het verslag van de laatste sportraad 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

7. CBS/2019/2732 | Kennisname verslaggeving Wereldraad-vergadering 21/10/2019  

Samenvatting 

Kennisname van de verslaggeving van de Wereldraad-vergadering dd 21/10/2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

8. CBS/2019/2722 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

9. CBS/2019/2724 | Ingezonden evenementenformulieren van 22 november 2019 tot 28 

november 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 



Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

10. CBS/2019/2340 | Te verwijzen naar Gemeenteraad van december: 'Algemene 

vergadering CC De Steiger vzw'  

Samenvatting 

Op donderdag 16 januari 2020 om 19u30 gaat de algemene vergadering door van vzw CC De 

Steiger.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/2687 | Raad van bestuur CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

Op dinsdag 10 december 2019 om 19u30 is er een vergadering van de raad van bestuur van vzw 

CC De Steiger.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

12. CBS/2019/2619 | Communicatiegids voor medewerkers  

 

Besluit: Verdaagd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/2426 | Verslag van de vorige zitting dd. 27 november 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 27 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/2543 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 18 december 2019  

Samenvatting 

De agenda van de gemeenteraad van 18 december 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 

 

15. CBS/2019/2678 | Leiedal: Proefproject Interreg VB Noordzeeregio - Project 

orthofoto's.  

Samenvatting 



Leiedal:  

- proefproject Interreg VB Noordzeeregio 

- project orthofoto's 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

16. CBS/2019/2429 | 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 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

17. CBS/2019/2714 | Wijzigingen speelpleinwerking Menen - Lauwe  

Samenvatting 

Goedkeuren van besparingen en aanpassingen tarieven speelpleinwerking. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

18. CBS/2019/2661 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Verlenging 

gemeentelijke huisvestingspremies.  

Samenvatting 

Verlenging van de gemeentelijke huisvestingspremies: 

a)    Gemeentelijke premie voor gevelrenovatiewerken van handelspanden 

b)    Gemeentelijke premie bij aankoop van een aanpalende woning of 2 aanpalende woningen 

waarbij 2 woningen tot 1 geheel worden gemaakt 

c)    Gemeentelijke slooppremie voor een rechtspersoon 

d)    Gemeentelijke aanpassingspremie  

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/2725 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Wijziging 

gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie en doorverwijzing naar de gemeenteraad 

van 18 december 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



20. CBS/2019/2730 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: 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 

 

AGB 

AGB 

21. CBS/2019/2733 | Prijssubsidie AGB Menen - voor verwijzing naar Gemeenteraad van 

18 december 2019  

Samenvatting 

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de prijssubsidie-coëfficiënt  1.5 ( Gemeenteraad van 14/11/2018 ) . 

Rekening houdende met een cijfermatige analyse en met het budget wordt er voorgesteld voor de 

periode van 16 november 2019 – 31 december 2019 de prijssubsidie-coëfficiënt te bepalen op een 

factor 10.5 en vanaf 1 januari 2020 naar een factor 2,5 over te gaan.  

Deze aanpassing dient te worden goedgekeurd door de Gemeenteraad waarvoor de verwijzing 

wordt gevraagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

22. CBS/2019/2665 | Restauratie belfort, voorgevel stadhuis en schuilkelder. Vaststellen 

van de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. Verwijzing naar de 

Gemeenteraad.  

Samenvatting 

In de periode 2004-2007 werd het Stadhuis als onroerend monument en huis van het bestuur 

totaal gerenoveerd en dit in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Aansluitend 

daarop werd een laatste perceel voorgesteld met name het Belfort (Unesco werelderfgoed), de 

voorgevel van het stadhuis en de schuilkelder onder de Grote Markt daterend van WO II. Heden 

kan tot de aanbesteding hiervan worden overgegaan. Aan de Raad wordt de vaststelling van de 

wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden gevraagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/2716 | Plaatsing hoogspanningscabine bij vervanging voor GBS de 

Wonderwijzer ten behoeve van de installering van zonnepanelen. Vaststellen wijze 

van gunnen en gunningsvoorwaarden.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

24. CBS/2019/2667 | Structureel onderhoud wegen : asfalt en beton. Dienstjaar 2020. 

Herhalingsopdracht. Vaststellen van de wijze van gunnen en de 

gunningsvoorwaarden. Verwijzing naar de Gemeenteraad.  



Samenvatting 

Structureel onderhoud wegen : asfalt en beton. Dienstjaar 2020. Herhalingsopdracht. Vaststellen 

van de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. Verwijzing naar de Gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

25. CBS/2019/2711 | 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 

JURIDISCHE DIENST 

26. CBS/2019/2613 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Aanvullend 

verkeersreglement inzake parkeren. Hervaststelling.  

Samenvatting 

Parallel met de wijzigingen aan het retributiereglement parkeren, dient ook het aanvullend 

verkeersreglement inzake parkeren  te worden aangepast, gezien het complementair karakter van 

beide reglementen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

27. CBS/2019/2589 | Samenroepen projectstuurgroep  

Samenvatting 

Op het grondgebied van de stad zijn verschillende infrastructuurgebonden projecten lopende, 

waarbij ook verschillende actoren bij betrokken zijn. Een overlegstructuur als de 

projectstuurgroep (voorheen GBC) is het aangewezen overlegorgaan om deze projecten te 

begeleiden. Op vraag van verschillende actoren én conform het Decreet betreffende de 

basisbereikbaarheid dient een projectstuurgroep te worden samengeroepen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/2605 | Goedkeuring aanvraag subsidiëring schoolomgevingen  

Samenvatting 

Op 29 maart 2019 werd door de Vlaamse Regering het besluit genomen om een 

subsidiemogelijkheid voor te stellen voor beperkte aanpassingen aan de dichte schoolomgevingen. 

Elke gemeente/stad kan per kalenderjaar één aanvraag indienen voor maximaal 10 

schoolomgevingen. De stad Menen kan hier ook nog op instappen voor het kalenderjaar 2019 

mits de aanvraag nog dit jaar wordt ingediend. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 



29. CBS/2019/2677 | 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 werd een offerte opgevraagd bij Trafiroad voor de aankoop van materiaal en signalisatie voor 

de wegendienst TD Menen, Lauwe en Rekkem 

Er werd een offerte opgevraagd voor de aankoop van wegwijzers naar parkings in Barakken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

30. CBS/2019/2666 | Groenonderhoud dienstjaar 2020. Vaststellen van de wijze van 

gunnen en de gunnnigsvoorwaarden.  

Samenvatting 

Het onderhoud van openbaar groen is een jaarlijks terugkerende opdracht. Gunninsgwijze en -

voorwaarden worden voorgesteld voor vaststelling door het CBS. Deze opdracht wordt geplaatst 

op basis van exploitatiebudget en mag tot de drempel van € 144.000 ex BTW door het CBS zelf 

vastgesteld worden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

31. CBS/2019/2737 | Haalbaarheidsstudie warmtenet Menen  

Samenvatting 

Uit de energieworkshop is gebleken dat de stad Menen potentieel interessant zou kunnen zijn 

voor de aanleg van een warmtenet. Leiedal stelt voor een haalbaarheidsstudie uit te voeren 

opgebouwd in drie fasen. In de eerste fase wordt een technische haalbaarheid getoetst en 

word(t)(en) één of meerdere voorkeurstracés gedefinieerd. Ook wordt aan de hand van een 

aantal vuistregels bekeken wat een goede inschatting zou kunnen zijn voor de kostprijs van het 

project. Deze fase wordt kosteloos uitgevoerd, voor de opstart wordt goedkeuring gevraagd aan 

het CBS. 

Er is een mogelijkheid dat de haalbaarheidsstudie na deze eerste fase stopgezet wordt indien het 

niet opportuun is om verder te gaan met dit project. Vervolgens kan door het CBS beslist worden 

om de tweede en/of de derde fase aan te vatten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ICT 

ICT 

32. CBS/2019/2659 | Afdeling IDO/Veiligheid en Samenleven: Aankoop Tablets tbv de 

Gemeenschapswachten.  

Samenvatting 

Goedkeuring: Aankoop tablets voor de gemeenschapswachten 

Besluit: Goedgekeurd 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

33. CBS/2019/2670 | Regionaal advies startnota GRUP K-R8.  

Samenvatting 

Regionaal advies startnota GRUP K-R8. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/2675 | PRUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem, adviesvraag op 

het voorontwerp.  

Samenvatting 

De deputatie vraagt advies aan Stad Menen i.k.v. het voorontwerp van het PRUP Fietssnelweg 

Kortrijk-Harelbeke-Waregem. Er wordt een voorkeurstracé naar voor geschoven. Het gekozen 

tracé is een combinatie van stukken fietspad langs de noordzijde en de zuidzijde van de spoorlijn. 

Er werd gekozen voor een zo rechtlijnig mogelijk tracé, waarbij maar drie keer van kant wordt 

gewisseld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/2676 | Vraag bouwgrond of bouwproject Menen.  

Samenvatting 

Vraag bouwgrond of bouwproject Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

JURIDISCHE DIENST 

36. CBS/2019/2632 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Prioriteitenlijst 

handhaving milieu en  ruimtelijke ordening. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In het kader van een effectief handhavingsbeleid inzake milieu en  ruimtelijke ordening, dient elke 

gemeente een beleidsdocument op te maken waarin de lokale handhavingsprioriteiten worden 

bepaald. Zowel het parket alsook de afdeling Handhaving kan hiermee rekening houden in haar 

vervolgings- en beboetingsbeleid bij bouwmisdrijven en bouwinbreuken. Een prioriteitennota 

werd uitgewerkt binnen de Politiezone Grensleie en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 

elke gemeente, ter goedkeuring.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

37. CBS/2019/2427 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/2680 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Kattewegel - 

"Dronckaert" te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, perceel 

nr. 309 E  



Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Kattewegel - "Dronckaert" te 

Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, perceel nr. 309 E, gekend als lot 1, lot 

2 en lot 3 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

39. CBS/2019/2658 | 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 

In functie van de concrete begeleiding bij de uitvoering van de Leiewerken vanaf 2020 wordt het 

voorstel van afsprakennota 2019-48  tussen de stad Menen en Intercommunale Leiedal voor de 

Projectregie Leiewerken Menen (geldig van oktober 2019 tot eind 2022) voorgelegd ter 

goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

40. CBS/2019/2428 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 04 december 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 04 december 2019 voor een 

totaalbedrag van 589.159,56 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/2681 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18 december 2019 : 

Vaststellen politiedotatie 2020  

Samenvatting 

Vaststellen politiedotatie 2020 stad Menen aan Politiezone Grensleie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/2682 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18 december 2019 : 

Vaststellen dotatie aan hulpverleningszone Fluvia 2020  

Samenvatting 

Vaststellen van dotatie van stad Menen aan hulpverleningszone Fluvia 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/2683 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18 december 2019 : 

Omzetten van doorgeefleningen in kapitaalsubsidies  

Samenvatting 

Omzetten van twee doorgeefleningen in kapitaalsubsidies 

Besluit: Goedgekeurd 



 

44. CBS/2019/2693 | Kohier belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 

worden als leegstaand. Aanslagjaar 2019.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 

beschouwd worden als leegstaand. Aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/2696 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie 

jeugdactiviteiten. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie jeugdactiviteiten. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/2697 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie 

inzake parkeren. Vaststelling reglement.  

Samenvatting 

Retributie inzake parkeren. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/2709 | Kohier belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een 

taxidienst. Aanslagjaar 2019.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een 

taxidienst. Aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/2712 | Kohier belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van 

diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Aanslagjaar 2019.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van 

diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 

49. CBS/2019/2669 | Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad december : 

Patrimonium. Precaire ingebruikname stadsgrond. Goedkeuring tariefwijziging.  

Samenvatting 

Precair gebruik kan door de stad worden toegestaan aan derden voor het gebruik van percelen 

restgrond, al of niet behorend tot het openbaar domein, bij wijze van bezetting ter bede. Gezien 

de tarieven sinds 1995 ongewijzigd zijn gebleven, is het aangewezen deze te actualiseren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



SPORT 

SPORTDIENST 

50. CBS/2019/2664 | Uitbetaling subsidies sportjaar september 2018- augustus 2019.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en schepenen keurt de lijst van de uit te betalen subsidies voor het 

sportjaar september 2018- augustus 2019 goed. 

Deze subsidies worden berekend op basis van het stedelijk gewoon sportsubsidiereglement en 

het stedelijk bijzonder subsidiereglement. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/2684 | Te verwijzen naar gemeenteraad van december: goedkeuring 

rekening en jaarverslag 2019 interlokale vereniging gewestelijke sportwerking & 

kwijting vereffenaar  

Samenvatting 

Goedkeuring van de rekening en het jaarverslag van de werking 2019 van Interlokale Vereniging 

Gewestelijke Sportwerking en doorverwijzing naar de gemeenteraad december 2019. 

Kwijting van een vereffenaar door het beheerscomité van de interlokale Vereniging Gewestelijke 

Sportwerking  

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/2698 | Gebruik kleine zaal sporthal Badhuis door boksclub Baysangur  

Samenvatting 

Aanvraag van Boksclub Baysangur aan de Stedelijke Sportdienst tot gebruik van sporthal  Badhuis 

te Menen op de nog beschikbare momenten.  

Besluit: Niet toegelaten: voldoet niet aan de voorwaarden tot erkenning als sportvereniging.  

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

53. CBS/2019/2668 | Verlenen van € 900 noodhulp t.v.v. Filipijnen en Congo  

Samenvatting 

Uitbetalen van € 900 noodhulp, en wel als volgt:  

- € 450 voor Viva Salud t.v.v. slachtoffers van de reeks aardbevingen op eiland Mindanano in de 

Filipijnen.  

- € 450 voor Dokters van de Wereld t.v.v. slachtoffers van de ebola-epidemie in Oost-Congo (door 

de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot noodsituatie met internationale reikwijdte). 

Dit alles werd besproken op de Wereldraad van 20 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

54. CBS/2019/2663 | Kerst in de Barakken op 21-22/12/2019  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerst in de Barakken op 21-22/12/2019 

te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

55. CBS/2019/2674 | Personeelsfeest 7 feb 2020: Goedkeuring ontwerp uitnodiging en 

kennisname verslag werkgroep 19.11.2019  

Samenvatting 

Ontwerp uitnodiging personeelsfeest ter goedkeuring: zie bijlage. 

Verslag werkgroep personeelsfeest ter kennisname: zie bijlage. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2019/2679 | Princiepsbeslissing organisatie Sierk Ecologiek  

Samenvatting 

Dienst evenementen wil de organisatoren in Menen informeren en bewustmaken rond duurzame 

alternatieven bij de organisatie van hun evenement d.m.v. een halve dag infosessies gekoppeld aan 

een duurzaamheidsmarktje op zaterdag 14 maart in CC De Steiger. 

Dit principe willen we eerst voorleggen aan het schepencollege ter goedkeuring, zodat we aan de 

slag kunnen met de uitwerking. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

57. CBS/2019/2689 | Receptie in ontvangstzaal stadhuis na huwelijk  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd om de mogelijkheid aan te bieden om een receptie in 

ontvangstzaal stadhuis na huwelijk te houden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/2690 | Catering nieuwjaarsreceptie ere-genodigden 9 januari 2020  

Samenvatting 

Nieuwjaarsreceptie ere-genodigden 9 januari 2020, catering 

Besluit: Goedgekeurd, uitnodiging terug op het schpeencollege van 11/12/2019. 

 

59. CBS/2019/2719 | Damiaanactie campagneweekend 24-25 en 26 januari 2020  

Samenvatting 

Jaarlijks campagneweekend van Damiaanactie voor deur-aan-deurverkoop van stiften. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

60. CBS/2019/2720 | Wervingsactie Rode Kruis in 2020  

Samenvatting 

Het Rode Kruis vraagt de toestemming om haar jaarlijkse fondsenwervingscampagne te 

organiseren op het grondgebied van Menen. 

  

Besluit: Goedgekeurd 



 

61. CBS/2019/2726 | Kerstmarkt Ons Dorp op 14 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerstmarkt Ons Dorp op 14 december 

2019 op het Volksplein en in de Volkslaan te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

62. CBS/2019/2727 | Playback te Lauwe op 29 februari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Playback op 29 februari 2020 in de 

Verrijzeniskerk te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

63. CBS/2019/2729 | Openingsrit WTC X-Treem op 15 en 16 februari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 

de Openingsrit WTC X-Treem op 15 en 16 februari 2020 op het grondgebied van Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

64. CBS/2019/2685 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling i.v.v. directeur, 

afwezig door ziekte  

Samenvatting 

Gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling i.v.v. directeur, afwezig 

door ziekte 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SABK 

65. CBS/2019/2616 | Vervanging Reinhart Degrendel voor 8/20 SAA Fotokunst vanwege 

verlofstelsel  

Samenvatting 

Vervanging Dhr. XXXXXXXX voor 8/20 SAA Fotokunst vanwege verlofstelsel AVP 

goedgekeurd CBS/2019/2615 door Mevr. XXXXXXXX. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ERFGOED 

OMGEVING 

66. CBS/2019/2593 | Festival van het landschap  

Samenvatting 

In 2019 werd in Tiegem en in Sint-Denijs het Festival van het Landschap georganiseerd door 

Leiedal. Dit in samenwerking met erfgoed zuidwest, Vormingplus, het Stadslandschap Leie-Schelde 



en de gemeentes Anzegem en Zwevegem. Vanaf 2021 wil Leiedal dit initiatief jaarlijks herhalen. 

Voor 2021 zijn ze op zoek naar landschappen met rijke verhalen en mogelijke uitvalbasissen voor 

verschillende activiteiten. Samen met geïnteresseerde lokale besturen verkennen ze wat de 

mogelijkheden zijn. Bij interesse kan een verkennend gesprek aangevraagd worden. Mogelijkheid is 

het landschap aan de brug dat grondig zal wijzigen door de Leiewerken, waarbij heel wat erfgoed 

zichtbaar wordt. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

67. CBS/2019/2734 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 18 december 2019: 

Kerkbesturen: Centraal kerkbestuur: afsprakennota bij het meerjarenplan 2020-2025 

en meerjarenplannen 2020-2025.  

Samenvatting 

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: afsprakennota bij het meerjarenplan 2020-2025 

en meerjarenplannen 2020-2025 

Besluit: Goedgekeurd 

 

68. CBS/2019/2736 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 18 december 2019: 

Kerkbesturen: Centraal kerkbestuur: budgetten 2020.  

Samenvatting 

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: budgetten 2020 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

69. CBS/2019/2595 | Vaststellen kalender afwijkingen wekelijkse rustdag 2020  

Samenvatting 

Er mogen jaarlijks 15 afwijkingen worden toegestaan. Voorstel tot vastleggen kalender waarbij 14 

zondagen worden vastgezet en waarbij er nog 1 over blijft (vrij toe te kennen) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

70. CBS/2019/2657 | Aanvraag kansspelvergunning klasse C voor ’t Vissershof  

Samenvatting 

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

kansspelvergunning klasse C aan XXXXXXXX. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 



71. CBS/2019/2692 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische 

uitvoerende diensten - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na 

arbeidsongeval - consolidatie.  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - genezing 

zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

72. CBS/2019/2695 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische 

uitvoerende diensten - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na 

arbeidsongeval - consolidatie.  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - genezing 

zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

73. CBS/2019/2721 | Interne dienstverlening en organisatie - diensten personeel - 

poetsdienst GBS Barthel- vervanging werkvrouw wegens ziekte (arbeidsongeval).  

Samenvatting 

Interne dienstverlening en organisatie - diensten personeel - poetsdienst GBS Barthel Rekkem- 

vervanging werkvrouw wegens ziekte (arbeidsongeval). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Schepen van Huisvesting 

(get) Renaat Vandenbulcke 

 


