
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van vrijdag 27 december 2019 om 10:00 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

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

Breye, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Angelique Declercq, Voorzitter van het Bijzonder Comité toegevoegd schepen van Sociaal Beleid 

D-PUNT 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

1. CBS/2019/2923 | onderwijs: samenwerkingsovereenkomst: gemeentelijke 

basisscholen en Centrum voor Leerlingen Begeleiding Mandel en Leie.  

Samenvatting 

Onderwijs: samenwerkingsovereenkomst: gemeentelijke basisscholen en Centrum voor 

Leerlingen Begeleiding Mandel en Leie.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

2. CBS/2019/2945 | Goedkeuren overdracht stadspersoneelsleden naar vzw De Steiger, 

vervolgend op besluit CBS dd. 18.12.2019  

Samenvatting 

Goedkeuren overdracht stadspersoneelsleden tewerkgesteld bij vzw de Steiger naar vzw De 

Steiger.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2019/2915 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit  

Samenvatting 

Op dinsdag 3 december 2019 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 

samengeroepen. 

Besluit: Ter kennis genomen 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

4. CBS/2019/2947 | Ingezonden evenementenformulieren van 12 december 2019 tot 19 

december 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

5. CBS/2019/2566 | Verslag van de vorige zitting dd. 18 december 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 18 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

6. CBS/2019/2569 | 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 

7. CBS/2019/2928 | Door te verwijzen naar de gemeenteraad van 15 januari 2020: 

Goedkeuren Convenant 't Skepke.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

8. CBS/2019/2950 | Uitbetaling kadervormingsubsidies jeugd  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling kadervormingsubsidies 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 



9. CBS/2019/2934 | Aankoop container t.b.v. jeugdsite Hoeve Delaere. Goedkeuring bij 

aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Om de ter plaatse werkende jeugdverenigingen in Lauwe mee te faciliteren voorziet het CBS in de 

plaatsing van een container bestemd voor het bergen van materiaal. Deze container wordt 

aangekocht bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/2937 | Verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. Elektriciteit. Verrekening 

nr.1. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Bij de uitvoering van de elektriciteitswerken waren beperkte bijkomende meerwerken nodig. 

Goedkeuring wordt gevraagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/2940 | Dakrenovatie douanegebouw LAR. Verrekening nr.1. Goedkeuring.  

Samenvatting 

De dakwerken tot vernieuwing dak douangebouwen LAR waarin ook het LAR BusinessCenter 

wordt ondergebracht zijn volop bezig. Lopende deze werken waren een tweetal meerwerken 

noodzakelijk i.v.m. de vernieuwing van een dampscherm alsook van de lichtkoepels. Goedkeuring 

wordt gevraagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

12. CBS/2019/2935 | 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 

 

13. CBS/2019/2941 | 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 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 



14. CBS/2019/2906 | Tijdelijke verkeersreglement inzake de Wezelstraat te Menen. 

Wijziging parkeerreglementering. Vaststelling  

Samenvatting 

Om het groeiende parkeerprobleem ter hoogte van de toegangspoort van het Rode Kruis, 

Voskenstraat 92, op te lossen wordt voorgesteld om enkel parkeren toe te laten voor 

motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

15. CBS/2019/2567 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing. 

 

16. CBS/2019/2921 | Verdeling van een een garagecomplex met aanhorigheden en 

medegaande grond gelegen in de Lode Zielenslaan 26+ te Menen, kadastraal gekend 

onder de 2de Afdeling, sectie A, perceel nr. 343 h 14 (garages nrs. 497-502 en 

504).Een garagecomplex met aanhorigheden en medegaande grond gelegen in de 

Lode Zielenslaan 26+ te Menen, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling, setie A, 

perceel nr. 343 g 14 (garage nr. 494). Een garagecomplex met aanhorigheden en 

medegaande grond gelegen in de Lode Zielenslaan 26+ te Menen, kadastraal gekend 

onder de 2de Afdeling, sectie A, perceel nr. 343 e 14 (garages nrs. 476 en 479) - 

Dossier 1023  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een garagecomplex met aanhorigheden en medegaande grond 

gelegen in de Lode Zielenslaan 26+ te Menen, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling, sectie A, 

perceel nr. 343 h 14 (garages nrs. 497-502 en 504), met een oppervlakte van 137 m². Een 

garagecomplex met aanhorigheden en medegaande grond gelegenin de Lode Zielenslaan 26+ te 

Menen, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling, setie A, perceel nr. 343 g 14 (garage nr. 494), 

met een oppervlakte van 85 m². Een garagecomplex met aanhorigheden en medegaande grond 

gelegen in de Lode Zielenslaan 26+ te Menen, kadastraal gekend onder de 2de Afdeling, sectie A, 

perceel nr. 343 e 14 (garages nrs. 476 en 479), met een oppervlakte van 102 m² - zie bijgaande 

opmetingsplannen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

17. CBS/2019/2938 | Verdeling van een hoeve met woongedeelte, loodsen en omliggende 

grond gelegen in de Grote Weg 69 te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de 

afdeling, sectie C, percelen nrs. 48 L, 83 G, 83 H en 49 G 2 - Dossier 1022  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een hoeve met woongedeelte, loodsen en omliggende grond gelegen 

in de Grote Weg 69 te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, percelen nrs. 

48 L, 83 G, 83 H en 49 G 2, gekend als lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 en lot 5 van bijgevoegd 

opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 



FINANCIËN 

18. CBS/2019/2568 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 27 december 2019  

Samenvatting 

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

totaalbedrag van 54.563,34 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/2686 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op het plaatsen van 

terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 

openbaar domein - kohierartikel 198000161 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en 

stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein aangaande kohierartikel 

198000161 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/2908 | Onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout  

Samenvatting 

Goedkeuring onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/2909 | Bezwaarschrift tegen de gemeentelijke activeringsheffing - 

kohierartikel 018000226 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentelijke activeringsheffing aangaande kohierartikel 018000226 voor 

aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/2911 | Verhaalbelasting op het aanleggen van riolering. Enig bevrijdend 

kohier.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren aanvullend kohier aangaande enig bevrijdend kohier ter 

vervanging van de jaarlijkse belasting voor het aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/2917 | Indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig. Kohier september-oktober-november 2019.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig - september-oktober-november. Aanslagjaar 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/2960 | Andere toelagen 2019 - deel 4  



Samenvatting 

Goedkeuren van nominatieve subsidies voorzien in het budget 2019 - deel 4. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 

25. CBS/2019/2929 | Rechtszaken en Betwistingen - Beslissing tot voeren verweer in 

fiscale procedure (inzake belasting verwaarlozing) en beslissing tot aanstelling 

raadsman.  

Samenvatting 

In het kader van een fiscale procedure m.b.t. belasting verwaarlozing, is het noodzakelijk een 

raadsman aan te  stellen tot voeren van verweer in naam van de stad Menen en het 

schepencollege.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

26. CBS/2019/2922 | Organisatie activiteiten G-sport in samenwerking met Wevelgem, 

Lendelede, Ledegem en Wervik  

Samenvatting 

Organisatie, afsprakennota & budgettering G-sport, in samenwerking met Wevelgem, Lendelede, 

Ledegem en Wervik. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

27. CBS/2019/2920 | Gaperstocht op 12 januari 2020  

Samenvatting 

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

de Gaperstocht (wandeltocht) op 12 januari 2020 op het grondgebied van Menen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/2924 | Nieuwjaarsdrink Edm. Vanbeverenstraat op 26 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Nieuwjaarsdrink voor de buren van 

de Edm. Vanbeverenstraat op 26 januari 2020 in de Edm. Vanbeverenstraat te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/2925 | Nieuwjaarsreceptie bewoners Steenland op 18 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Nieuwjaarsreceptie Steenland op 18 

januari 2020 te Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

30. CBS/2019/2926 | Winterdrink Buurtfeest Kranenbroeklaan op 18 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Winterdrink Kranenbroeklaan op 18 

januari 2020 in Hoeve Delaere Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/2931 | Fondsenwervingscampagne vzw Rikolto van 10 tot 12 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een deur-aan-deur verkoop van gadgets 

tijdens het campagneweekend van VZW Rikolto van 10 tot 12 januari 2020. 

VZW Rikolto is het vroegere Vredeseilanden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

SAMW 

32. CBS/2019/2958 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol 

ontslag wegens bereiken pensioenleeftijd.  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol ontslag vanaf 1 september 

2020 wegens bereiken pensioenleeftijd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

33. CBS/2019/2961 | Investeringstoelage Sint-Theresia van het Kind Jezus: herstel dak  

Samenvatting 

Investeringstoelage Sint-Theresia van het Kind Jezus voor herstel van het dak 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing. 

 

DIERENWELZIJN 

OMGEVING 

34. CBS/2019/2933 | Goedkeuring uitbetaling werkingstoelage 2019 aan dierenasiel De 

Knuffelpootjes vzw.  

Samenvatting 

Jaarlijks wordt een werkingstoelage van € 10.000 toegekend aan het dierenasiel. In 2019 werd de 

werkingstoelage niet meer aangevraagd, en bijgevolg ook niet meer toegekend, aan dierenasiel De 

Grensstreek vzw. Vraag is het voorziene budget uit te betalen aan De Knuffelpootjes vzw 

(ondernemingsnummer 0739.809.003) die de werking van het dierenasiel vanaf 1 januari 2020 op 

zich zullen nemen. Zij zullen dit budget als startbudget gebruiken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

35. CBS/2019/2904 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische 

uitvoerende diensten - voorstel nieuw uurrooster voor techniekers en 

hulptechniekers en goedkeuring dagrooster TD (gebruik veegmachine).  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - voorstel nieuw 

uurrooster voor techniekers en hulptechniekers en goedkeuring dagrooster TD (gebruik 

veegmachine). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/2939 | Afdeling Stadsontwikkeling  - selectieprocedure 

afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - 

samenstellen jury.  

Samenvatting 

Afdeling Stadsontwikkeling  - selectieprocedure afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) 

Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - samenstellen jury. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing. 

 

37. CBS/2019/2944 | Stad - Afdeling IDO - personeelsdienst - deeltijdse dienstaanwijzing 

van een voltijds statutair administratief medewerker - vanaf 01/01/2020.  

Samenvatting 

Stad - Afdeling IDO - personeelsdienst - deeltijdse dienstaanwijzing van een voltijds statutair 

administratief medewerker - vanaf 01/01/2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/2959 | Goedkeuren voorstellen wijziging RPR personeel stad en OCMW na 

werkvergadering met de vakbonden.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

WELZIJN 

SOCIALE DIENST 

39. CBS/2019/2949 | Uitbetaling werking-en vormingssubsidies erkende 

kinderopvanginitiatieven conform reglement  

Samenvatting 

Gelet op het reglement betreffende de toekenning van een werking-en vormingstoelage aan 

erkende kinderopvanginitiatieven zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 30 

januari 2017; 

Besluit: Goedgekeurd 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


