
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 29 januari 2020 om 09:00 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

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2020/190 | Aanvullend punt gemeenteraad dd. 5 februari 2020. De Algemene 
Gemeentebelasting (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). 

Samenvatting

Bij schrijven van 28 januari 2020 werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 5 
februari 2020 ingediend door raadslid Berenice Bogaert.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2020/166 | Afvalbeheer bij uitlenen van logistiek materiaal 

Besluit: Verdaagd. 

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

3. CBS/2020/138 | Gaselwest - Regionaal Bestuurscomite West. Notulen van de zitting dd. 
12.12.2019 

Samenvatting

Gaselwest - Regionaal Bestuurscomité West
Notulen van de zitting dd. 12.12.2019.

Besluit: Ter kennis genomen



4. CBS/2020/145 | Leiedal: -Agenda Raad van Bestuur dd. 24.01.2020. -Verslag Raad van Bestuur 
dd. 10.01.2020. 

Samenvatting

Leiedal
-Agenda Raad van Bestuur dd. 24.01.2020
-Verslag Raad van Bestuur dd. 10.01.2020

Besluit: Ter kennis genomen

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

5. CBS/2020/118 | Planning uitvoering 'herinrichten Tabaksfabriek' 

Samenvatting

Toelichting uitvoeringstermijn herinrichtingswerken Tabaksfabriek na startvergadering.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2020/142 | 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

VERGUNNINGEN

OMGEVING

7. CBS/2020/134 | PV verval verkaveling V/1193/1 Grote Weg 

Samenvatting

PV verval van rechtswege van de verkaveling V/1193/1, Grote Weg te Menen, 5de afd. sie. C nr. 
0049/G2.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

8. CBS/2020/148 | Uitnodigingen CBS. 

Samenvatting

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: Ter kennis genomen



CULTUUR

CC DE STEIGER

9. CBS/2020/158 | Kunstwerk ihkv CONTREI LIVE 

Samenvatting

Contrei Live is een kunstproject waarbij van juni tot november zo'n twintig land-art kunstwerken 
in Zuid-West-Vlaanderen geplaatst worden.

Dit naar aanleiding van 60 jaar intercommunale Leiedal. Voor Menen werd door een jury het 
kunstwerk 'Oxygenstation' van Jan Detavernier geselecteerd.

Organisator Leiedal en de kunstenaar vragen de stad om medewerking. 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

GEBOUWENDIENST

10. CBS/2020/125 | Kaderovereenkomst tussen stadsbestuur Menen en Gaselwest. Goedkeuring. 

Samenvatting

Goedkeuren kaderovereenkomst tussen stadsbestuur Menen en Gaselwest, opdrachthoudende 
vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIE

11. CBS/2019/2834 | Verslag van de vorige zitting dd. 22 januari 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 22 januari 2020.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

12. CBS/2020/043 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 5 februari 2020 

Samenvatting

De agendapunten van de gemeenteraad van 5 februari 2020 dienen verdeeld te worden per 
schepen. De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

NOODPLANNING

13. CBS/2020/161 | Goedkeuring uitbreiding lijst potentiële AED-locaties via groepsaankoop 
Leiedal. 



Samenvatting

In een eerder CBS besliste het CBS principieel in te gaan op de mogelijkheid tot groepsaankoop via 
Leiedal en werden 5 locaties bepaald waar een AED-toestel kan komen.

Tijdens de werkgroep noodplanning op 09.01.20 herhaalde D2 nog es uitdrukkelijk dat de locatie 
Park Ter Walle volgens hen prioritair in aanmerking hiervoor komt.

De AED in de Sint-Jansschool in de Sabbestraat dekt dit onvoldoende af. Vandaar de vraag om het 
Park ter Walle alsnog toe te voegen op deze lijst.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

14. CBS/2019/2837 | 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

ECONOMAAT

15. CBS/2020/091 | Drukken stadsmagazine 2017-2019 - Goedkeuring PV van oplevering 

Samenvatting

Drukken stadsmagazine 2017-2019 - Goedkeuring PV van oplevering 

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

ECONOMAAT

16. CBS/2020/072 | Leveren en plaatsen speeltoestellen  - goedkeuring PV van oplevering 

Samenvatting

Leveren en plaatsen speeltoestellen  - goedkeuring PV van oplevering 

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2020/092 | Poetsen van jeugdlokalen 2017-2018 - Goedkeuring PV van definitieve 
oplevering 

Samenvatting

Poetsen van jeugdlokalen 2017-2018 - Goedkeuring PV van definitieve oplevering

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM



GEBOUWENDIENST

18. CBS/2020/137 | Leveren en plaatsen nooddeuren Sint-Franciscuskerk 

Samenvatting

Leveren en plaatsen nooddeuren Sint-Franciscuskerk. Gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

19. CBS/2020/152 | Verbouwing kleedkamers sportzaal Vauban. Veiligheidscoördinatie. Gunning 
bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting

Ten einde de werken arbeidsveilig te laten verlopen en gezien de werf met onderaannemers 
gebeurd dient een veiligheidscoördinator te worden aangesteld. Dit mag gegund worden bij 
aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

20. CBS/2020/115 | Herinrichting Grote Markt – overdracht wegenis 

Besluit: Verdaagd.

21. CBS/2020/119 | Opstart studie vernieuwing riolering Ijzerstraat – Engelandstraat 

Samenvatting

Naar aanleiding van enkele meldingen van verzakkingen in de Ijzerstraat en Engelandstraat werd 
een camera-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft aan dat een vernieuwing van de 
rioleringen zich opdringt.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/129 | Aanpassen van de openbare verlichting in het kader van het lichtmasterplan in 
de entiteit Menen en de verledding door Fluvius in de entiteit Menen - dienstjaar 2020 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het voorstel voor het aanpassen 
van de openbare verlichting in het kader van het lichtmasterplan en de verledding binnen de 
entiteit Menen.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

23. CBS/2020/143 | 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

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

24. CBS/2020/139 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen) 

Samenvatting

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor 
het onderhoud van bepaalde landschapselementen.
Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 
premie aanvragen voor het onderhoud ervan.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

25. CBS/2019/2965 | App 'Mijn Mooie Straat' 

Samenvatting

De app 'Mijn Mooie Straat' gebruiken voor interne communicatie en het vuilnisbakkenplan. 

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/120 | Projectsubsidie 'aanpak vuilnisbakkenplan' 

Samenvatting

Indienen project 'aanpak vuilnisbakkenplan' 

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/123 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Meersweg, 8930 
Menen 

Samenvatting

Het perceel Menen 5e afdeling, sectie C, nr. 595A, gelegen te Meersweg, 8930 Menen schrappen 
uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2020/133 | De Grote Lenteschoonmaak - opruimactie georganiseerd door de stad 

Samenvatting

Organisatie van een opruimactie door het stadsbestuur tijdens de grote lenteschoonmaak 2020 
ter hoogte van Vander Merschplein, Stationsstraat, Koningstraat ... 

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/135 | Bijenplan: overlegmoment 

Samenvatting



Stad Menen heeft de ambitie een lokaal bijenplan uit te rollen de komende legislatuur. Voor de 
uitwerking hiervan zouden, als eerste stap, geïnteresseerde imkers of bijenliefhebbers 
uitgenodigd worden op een overlegmoment.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

30. CBS/2019/2835 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen tot vrijgave van borgstellingen m.b.t. verplichte groenaanleg.
Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/131 | Verdeling van een perceel weiland nabij de Bosweg, genaamd "Triloy" te 
Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel 318 N - dossier 1025 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel weiland, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, 
sectie C, perceel 318 N, zie bijgevoegd kadasterplan.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

32. CBS/2020/116 | Rechtszaken en betwistingen. Beslissing tot neerleggen burgerlijke 
partijstelling en aanstelling raadsman (schadedossier) 

Samenvatting

In juli 2019 werd door een groep jongeren vandalisme gepleegd t.a.v. een 
aantal  inbeslaggenomen voertuigen die op depot TD Menen tijdelijk waren gestald . Een 
herstelbemiddeling werd opgestart. Tegelijk is het aangewezen dat de stad zich burgerlijke partij 
stelt.

 

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

33. CBS/2019/2836 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 29 januari 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 29 januari 2020 voor een 
totaalbedrag van 304.361,54 euro.

Besluit: Goedgekeurd



34. CBS/2020/124 | Kohier belasting op uitbating van bars en/of privé-clubs - aanslagjaar 2019 - 
aanvullend kohier 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting op bars en/of privé-clubs. 
Aanslagjaar 2019. Aanvullend kohier.

Besluit: Goedgekeurd

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

35. CBS/2020/103 | Uitgifte seniorenbrochure door de ouderenadviesraad stad Menen. 

Samenvatting

De ouderenadviesraad stelt reeds sinds 2018 de vraag om een seniorenbrochure uit te geven voor 
de stad Menen en dit ter vervanging van de seniorenbeurs die in 2018 dan ook niet is doorgegaan. 
Er werd reeds een tijd gezocht naar een waardig alternatief voor de seniorenbeurs. De 
seniorenbeurs ging om de 2 jaar door in cc. De Steiger maar het succes van de beurs nam 
gaandeweg toch wat af. In die zin zocht men naar een alternatief. Een lid van de 
ouderenadviesraad lanceerde het idee van het ontwikkelen van een seniorenbrochure, naar 
analogie met de plussersbrochure Wervik – Geluwe. 

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

36. CBS/2020/121 | Carnavalstoet De Stap op 21 februari 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Carnavalstoet De Stap op 21 februari 
2020 in Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/150 | Chirofuif Aspirine op 15/02/2020 in zaal Barthel 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Chirofuif Aspirine op 15/02/2020 te Zaal 
Barthel

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/151 | Afsluiten Westhoeklaan voor evenementen 

Samenvatting

De politie vernam graag het standpunt van het college van burgemeester en schepen inzake de 
regelmatige aanvragen voor het afsluiten van de Westhoeklaan voor de inrichting van extra 
parking voor evenementen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

39. CBS/2020/154 | Parkeerverbod/afsluiten straten voor communiefeesten. 



Samenvatting

De politie had graag het standpunt van het college van burgemeester en schepenen vernomen 
inzake het afsluiten van straten / voorzien van een parkeerverbod voor privéfeesten zoals 
bijvoorbeeld communiefeesten.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/156 | Leietocht op 17 april 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Leietocht van wandelclub 12u van 
Lauwe op 17 april 2020.

Start en aankomst: GBS De Wonderwijzer

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/159 | Gent-Wevelgem Cyclo op 28 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Gent-Wevelgem Cyclo (wielertoeristen) 
op zaterdag 28 maart 2020 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

42. CBS/2020/155 | Aanvraag TAO (Tijdelijk Andere Opdracht) - Greet Carlé 

Samenvatting

Aanvraag TAO (Tijdelijk Andere Opdracht) vanwege Greet Carlé van 13/01/2020 tot 31/03/2020 
voor 6/22 beeldatelier om de opdracht van artistiek directeur Beeld en Audiovisuele kunst op te 
nemen te Ieper.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

43. CBS/2020/136 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: ontslag van een leraar 
saxofoon - aanstelling van 2 leraars saxofoon 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: ontslag van een leraar saxofoon en aanstelling 
van 2 leraars saxofoon

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

44. CBS/2020/146 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 5 februari 2020 : Bibliotheken 
Zuidwest: gemeenschappelijk ledenbestand. 

Samenvatting



In het kader van een gemeenschappelijk ledenbestand voor alle bibliotheken van Zuidwest wordt 
voorgesteld om studenten vrij te stellen van de betaling van het lidgled.  Deze bepaling moet in 
het reglement voor de gebruiker opgenomen worden.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

45. CBS/2020/122 | Werving jobstudenten/monitoren/vrijwilligers Paas - en zomerverlof 2020 - 
principebeslissing 

Samenvatting

Goedkeuring procedure en vastleggen principes voor het aanwerven van jobstudenten voor de 
paas - en zomerperiode 2020 voor alle diensten.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


