
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 11 december 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 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2019/2811 | 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 

2. CBS/2019/2810 | Goedkeuring aanvraag subsidiëring schoolomgevingen - herneming  

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 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

3. CBS/2019/2797 | Leiewerken VO centrumbrug en publieke ruimte.  

Samenvatting 

Leiewerken VO centrumbrug en publieke ruimte. 

Besluit: Agendapunt wordt principieel besproken.   



 

4. CBS/2019/2803 | Leiewerken- verwervingen  

Samenvatting 

Leiewerken- verwervingen 

Besluit: Agendapunt wordt principieel besproken.   

 

DIERENWELZIJN 

OMGEVING 

5. CBS/2019/2798 | Ondersteuning sponsoractie dierenasiel  

Samenvatting 

De werking van het dierenasiel op het grondgebied wordt vanaf januari verder gezet door een 

nieuw team. Hiervoor wordt een nieuwe vzw opgericht. De naam van de vzw wordt door 

burgerparticipatie bepaald. Namen indienen kan tot 11 december 2019, daarna volgt een 

stemming tussen de drie beste namen. De stemming loopt af op 18 december 2019. Op deze dag 

zal de naam dus bekend zijn en zal een oproep gelanceerd worden tot sponsoring. Stad Menen 

zou deze sponsoractie ondersteunen en via de stadskanalen onder de aandacht brengen. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen. 

 

A-PUNT 

AGB 

AGB 

6. CBS/2019/2770 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (03 dec. 2019).  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (03 dec. 2019) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7. CBS/2019/2774 | 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 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

8. CBS/2019/2731 | Bestek Sloop panden eerste fase - Leiewerken.  

Samenvatting 



Met het oog op de sloping door De Vlaamse Waterweg van de panden in het kader van de 

Leiewerken, wordt het  Bestek Sloop panden eerste fase - Leiewerken voorgelegd aan het 

schepencollege, ter doorverwijzing naar de Raad van Bestuur van het AGB Woonbedrijf Menen, 

dit binnen het kader van een occasioneel gezamenlijke opdracht tussen het AGB en DVW voor 

deze sloopwerken 1e fase. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

9. CBS/2019/2777 | Ingezonden evenementenformulieren van 29 november 2019 tot 5 

december 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

10. CBS/2019/2786 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

11. CBS/2019/2458 | Verslag van de vorige zitting dd. 04 december 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 04 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/2598 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 18 december 

2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad van 18 december 2019 dienen verdeeld te worden per 

schepen. De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

13. CBS/2019/2781 | Samenwerking met Groep INTRO inzake langdurig herstelgerichte 

trajecten voor het onderwijs.  

Samenvatting 

Samenwerking met Groep INTRO inzake langdurig herstelgerichte trajecten voor het onderwijs. 

Gelet op de beslissing van agendapunt DB4 van CBS 02.07.2018 omtrent het voorstel tot 



samenwerking met Groep Intro inzake langdurige herstelgerichte trajecten voor het onderwijs en 

de positieve evaluatie hiervan na het schooljaar 2018-2019 willen de samenwerking voor het 

schooljaar 2019-2020 verlengen. Na 2019-2020 volgt er opnieuw een evaluatie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

14. CBS/2019/2461 | 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 

15. CBS/2019/2740 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/2752 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

17. CBS/2019/2754 | Gemeentelijke aanpassingspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/2755 | Gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 



19. CBS/2019/2749 | Inrichting zaalruimte Oude Tabaksfabriek. Perceel 1: 

binnenafwerking. Gunning.  

Samenvatting 

Bij GR 5juni2019/047 werden de gunningswijze en -voorwaarden vastgesteld (openbare 

procedure). Slechts voor perceel 1 (binnenafwerking) werden geldige offertes ontvangen. De 

overige percelen 2(sanitair-hvac) en 3(elektriciteit) zijn verdergezet bij onderhandelingprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking (CBS 2 oktober 2019/2096) en voorwerp van aparte 

gunningsdossiers. De gunning voor perceel 1 wordt voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/2757 | Plaatsing hoogspanningscabine bij vervanging voor GBS de 

Wonderwijzer ten behoeve van de installering van zonnepanelen. Vaststellen wijze 

van gunnen en gunningsvoorwaarden.  

Samenvatting 

Ten einde op het gebouw van de GBS de Wonderwijzer de voorziene zonnepanelen via 

aankoopcentrale Zonkracht-Beauvent te kunnen plaatsen zal toch de vervanging van de bestaande 

hoogspanningscabine in dit gebouw noodzakelijk zijn, in weerwil van de informatie aanvankelijk 

door Beauvent. Dergelijke operatie wordt geraamd op ca. 28.000 exclusief BTW 21% en kan 

worden gegund bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/2765 | Leveren en plaatsen fotovoltaïsche panelen op gebouwen stad 

Menen. Beëïndiging gunningsprocedure.  

Samenvatting 

In dj 2018 (GR 27 augustus 2018 nr. 9/openbare procedure) werd een gunningsprocedure 

opgestart voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op stadsgebouwen. Het betrof de 

gemeentelijke basisscholen De Wonderwijzer en Barthel. Begin 2019 kreeg het bestuur alsnog de 

kans toe te treden tot de opdrachtencentrale Zonkracht o.i.v. Leiedal IC. voor het plaatsen van 

panelen via een exploitiatieformule met burgerparticipatie i.p.v. op basis van eigen investering. Die 

keuze voor plaatsing bij exploitatie met burgerparticipatie werd inmiddels gemaakt waardoor de 

oorspronkelijk ingezette gunningsprocedure zonder voorwerp valt en formeel kan beëindigd 

worden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

22. CBS/2019/2761 | GGZ - Vraag tot het plaatsen van zitbank ter herdenking Pierre 

Neirinck.  

Samenvatting 

Nav het overlijden van Dhr. Pierre Neirinck, vraagt zijn kennissenkring om een zitbank te mogen 

plaatsen op het speelplein Wijk Ten Dale te Rekkem om hem te herdenken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

23. CBS/2019/2775 | 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 

24. CBS/2019/2707 | Lidmaatschap VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen  

Samenvatting 

Op 21 november 2019 kreeg de dienst de vraag om het lidmaatschap verder te zetten van de vzw 

Verkeersveilig West-Vlaanderen, een organisatie van de provincie West-Vlaanderen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

25. CBS/2019/2763 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Aanvragen parkeerplaats mindervaliden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

ICT 

ICT 

26. CBS/2019/2759 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - GIS - Principiële 

akkoordverklaring deelname aan de gedeelde aankoop Geografische data - Mobile 

Mapping  

Samenvatting 

Principiële akkoordverklaring deelname aan de gedeelde aankoop Geografische data - Mobile 

Mapping 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/2782 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - ICT - Aankoop 

switchen  

Samenvatting 

Goedkeuring aankoop switchen ter vervanging van de huidige, niet meer ondersteunde, 

toestellen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/2789 | SABK - ICT - Aankoop ICT materiaal  

Samenvatting 

Goedkeuring aankoop van ICT materiaal ten behoeve van de stedelijke academie voor beeldende 

en audiovisuele kunsten 

Besluit: Goedgekeurd 



 

29. CBS/2019/2790 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen & Dienst ICT: 

Aankoop ICT Materiaal  

Samenvatting 

Goedkeuring aankoop ICT materiaal ten behoeven van de Academie voor Muziek en Woord - 

Stad Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

30. CBS/2019/2742 | Scopingsnota RUP Hagewinde.  

Samenvatting 

Scopingsnota RUP Hagewinde. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/2766 | Bedrijventerrein Menen-Oost. advies voorontwerp Valtech.  

Samenvatting 

Bedrijventerrein Menen-Oost. 

Advies voorontwerp Valtech. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

32. CBS/2019/2459 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/2758 | Verdeling van een deel van de woning met aanhorigheden en grond 

gelegen in de Bruggestraat 220 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, 

sectie A, perceel nr. 523 k 18 en een bergplaats gelegen in de Bruggestraat 222 te 

Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel nr. 523 m 18 - 

Dossier 1020  

Samenvatting 

Aanvraag tot het verdelen van een deel van de woning met aanhorigheden en grond gelegen in de 

Bruggestraat 220 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, perceel nr. 523 k 

18 en een bergplaats gelegen in de Bruggestraat 222 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de 

afdeling, sectie A, perceel nr. 523 m 18 - zie bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 



34. CBS/2019/2460 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 11 december 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 11 december 2019 voor een 

totaalbedrag van 200.654,59 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/2772 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 3227 tot en met 

nr. 3227 voor een totaalbedrag van 9612,63 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon  nr. 3227 voor een totaalbedrag van 9612,63 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

36. CBS/2019/2767 | Personeelsfeest 7 feb 2020: Goedkeuring ontwerp uitnodiging  

Samenvatting 

Ontwerp uitnodiging personeelsfeest ter goedkeuring: zie bijlage. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/2768 | Kerstsneukelwandeling op 21/12/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerstsneukelwandeling op 21/12/2019 te 

Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/2769 | Ching-Ching op 31/12/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Ching-Ching op 31/12/2019 te 

Krommebeekstraat 20, Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/2771 | Het Rituaal - Amenra op 21/12/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Het Rituaal - Amenra op 21/12/2019 te 

Park ter Walle, Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/2776 | Genodigdenlijst nieuwjaarsreceptie ere-genodigden 9 januari 2020  

Samenvatting 

Nieuwjaarsreceptie ere-genodigden 9 januari 2020, lijst genodigden 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen. 



 

41. CBS/2019/2784 | 38ste kampioenschap de Vlasstreek op 26 december 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 38ste kampioenschap de Vlasstreek 

(boogschieten) op 26 december 2019 in zaal Barthel Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/2785 | Vakantiesalon Herman en Vandamme op van 10 tot 12 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het vakantiesalon van Herman en 

Vandamme op van 10 tot 12 januari 2020 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/2787 | Playback te Lauwe op 29 februari 2020 - tijdelijke bewegwijzering  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor  Playback op 

29 februari 2020 in de Verrijzeniskerk te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

44. CBS/2019/2788 | Wegvallen VIA-middelen CC De Steiger voor 2019.  

Samenvatting 

CC De Steiger vernam recent - en tot op heden nog niet via officiële weg - dat het geen VIA-

middelen zal ontvangen voor 2019. 

Net zoals een aantal andere cultuurcentra met vzw structuur valt het CC na sociaal overleg 

geheel onverwachts uit de boot. 

Gaat om het niet ontvangen van € 50.000, een bedrag die wel voorzien was in de begroting 2019.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 

45. CBS/2019/2691 | 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: Dit agenapunt wordt opgenomen in het volgend punt. 

 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

46. CBS/2019/2760 | Goedkeuring en uitbetaling subsidies culturele verenigingen 

werkjaar 2018-2019  

Samenvatting 

 



Goedkeuring totaal bedrag subsidies culturele verenigingen  

Goedkeuring en uitbetaling subsidies culturele verenigingen werkjaar 2018-2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

47. CBS/2019/2738 | GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling in vervanging van een 

kleuteronderwijzeres afwezig door ziekte.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling in vervanging van een kleuteronderwijzeres afwezig 

door ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/2779 | Onderwijs: goedkeuring organisatie Technopolis ON Tour voor 

leerlingen basisonderwijs in 2020.  

Samenvatting 

Onderwijs: goedkeuring organisatie Technopolis ON Tour voor leerlingen basisonderwijs in 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SAMW 

49. CBS/2019/2747 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vaste benoeming 

op 1 januari 2020  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vaste benoeming van 4 leerkrachten miv. 

01/01/2020 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

50. CBS/2019/2717 | Voorstel van data voor viering per kwartaal van pensioenen en 

personeelsleden met 25 jaar dienst gecombineerd met de eedaflegging voor nieuwe 

personeelsleden.  

Samenvatting 

Voorstel van data voor viering per kwartaal van pensioenen en personeelsleden met 25 jaar dienst 

gecombineerd met de eedaflegging voor nieuwe personeelsleden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/2773 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - aanstelling 

diensthoofd gebouwen (A1a-A3a)-  voltijds – contractueel onbepaalde duur.  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten, aanstelling diensthoofd gebouwen (A1a-

A3a)-  voltijds – contractueel onbepaalde duur. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/2778 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - aanstelling van 3 

voltijdse contractueel hulptechniek - E1-E3 (m/v) - na verkorte selectieprocedure - 

bepaalde duur.  

Samenvatting 

Afdeling infrastructuur en technische diensten - aanstelling van 3 voltijdse contractueel 

hulptechniekers openbaar patrimonium  E1-E3 (m/v) - na verkorte selectieprocedure - bepaalde 

duur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WELZIJN 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

53. CBS/2019/2699 | Uitbetaling sociaal pedagogische toelage  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling sociaal pedagogische toelage 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


