
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 5 februari 2020 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

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2020/246 | MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 06.02.2020 

Samenvatting

MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 06.02.20

Besluit: Ter kennis genomen

2. CBS/2020/249 | Gaselwest - notulen Regionaal Bestuurscomité West 

Samenvatting

Gaselwest - notulen Regionaal Bestuurscomité West

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2020/245 | 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

EVENEMENTEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN



4. CBS/2020/192 | Afvalbeheer bij uitlenen van logistiek materiaal 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een standpunt in rond het afvalbeheer bij de 
ontlening van logistiek materiaal.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2020/238 | Kennisname feiten (die mogelijks een tuchtvergrijp of strafbare 
tekortkomingen uitmaken) - eventuele opdracht aan tuchtonderzoeker tot het opstarten van 
een tuchtonderzoek. 

Samenvatting

Kennisname feiten (die mogelijks een tuchtvergrijp of strafbare tekortkomingen uitmaken) - 
eventuele opdracht aan tuchtonderzoeker tot het opstarten van een tuchtonderzoek.

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2020/247 | Goedkeuren reactie op vraag vzw De Steiger tot overdracht van taken en 
personeel. 

Samenvatting

Goedkeuren reactie op vraag vzw De Steiger tot overdracht van taken en personeel

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/214 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 08.01.2020 

Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 08.01.2020

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

8. CBS/2020/165 | Kennisname rapport werkjaar 10 IGS "Kwalitatief wonen in de grensstreek" 

Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis met het rapport jaar 10 IGS 
"Kwalitatief wonen in de grensstreek".

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2020/211 | 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

10. CBS/2020/178 | Snelheidsmeting Lageweg - Menen 

Samenvatting

Er werd een preventieve anonieme snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Lageweg te 
Menen

Besluit: Ter kennis genomen

VERGUNNINGEN

OMGEVING

11. CBS/2020/189 | Bewonersvergadering verkaveling Hagewinde - verslag 

Samenvatting

Verslag bewonersvergadering verkaveling Hagewinde

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

12. CBS/2020/226 | Ingezonden evenementenformulieren van 17 januari 2020 tot 29 januari 2020 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CC DE STEIGER

13. CBS/2020/220 | Projectsubsidie project 'Etude' 

Samenvatting

Cultuurcentrum De Steiger ontving € 13.500 projectsubsidie binnen het Vlaams kunstendecreet 
voor het project 'Etude'. 

Besluit: Ter kennis genomen



14. CBS/2020/222 | Raad van bestuur CC De Steiger vzw 

Samenvatting

Op dinsdag 11 februari 2020 om 19u30 is er een vergadering van de raad van bestuur van vzw CC 
De Steiger. 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

15. CBS/2019/2839 | Verslagen van de vorige zittingen: dd. 28 januari 2020 en dd. 29 januari 2020. 

Samenvatting

Verslagen van de vorige zittingen: dd. 28 januari 2020 en dd. 29 januari 2020.

Besluit: Goedgekeurd

16. CBS/2020/046 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 5 februari 2020 

Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, 
Karolien Poot, Philippe Mingels, Sylvianne Scherpereel.

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2020/219 | Aanvullend punt gemeenteraad dd. 5 februari 2020. Motie tot het behoud van 
de afdeling Materniteit van AZ Delta Menen. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur) 

Samenvatting

Bij schrijven van 30 januari 2020 werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 5 
februari 2020 ingediend door raadslid Kasper Vandecasteele.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

18. CBS/2019/2842 | 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

OMGEVING



19. CBS/2020/127 | Communicatie Opleiding ademhalingsbescherming tegen mestgassen 

Samenvatting

Provincie West-Vlaanderen vraagt de uitnodiging voor de opleiding ‘Bescherming tegen 
mestgassen in de veeteelt’ te verspreiden via de communicatiekanalen van Stad Menen.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

20. CBS/2020/197 | Erkenning van de Zonnebloemblaadjes vzw als jeugdvereniging 

Samenvatting

VZW de Zonnebloemblaadjes heeft zijn maatschappelijke zetel in Menen en stelt de vraag tot 
erkenning jeugdvereniging door het CBS. De erkenning is een uitzondering, aangezien ze niet aan 
alle criteria voldoen.

 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

21. CBS/2020/164 | Afsprakennota RenovatieCoaching kwetsbare doelgroepen 

Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuring afsprakennota "RenovatieCoaching voor kwetsbare doelgroepen" 

Besluit: Goedgekeurd

NETHEID VAN DE STAD

ECONOMAAT

22. CBS/2020/179 | Aankoop 2 elektrische bakfietsen voor milieuploeg stad Menen. Goedkeuring 
PV voorlopige oplevering. 

Samenvatting

Aankoop 2 elektrische bakfietsen voor milieuploeg stad Menen. Goedkeuring PV voorlopige 
oplevering.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

GEBOUWENDIENST

23. CBS/2020/202 | Aanstellen architect voor ontwerp sanitair blok voor de GBS Barthel 

Samenvatting

Aanstellen ontwerper voor het bouwen van een sanitair blok in de gemeenteschool Barthel te 
Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd



JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

24. CBS/2020/208 | Structureel onderhoud voetpaden dj 2020 herhalingsovereenkomst 
aanbesteding 2019. Gunning. 

Samenvatting

Structureel onderhoud voetpaden dj 2020 herhalingsovereenkomst aanbesteding 2019. Gunning.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

25. CBS/2020/213 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 1976, 2001, 1961, 2002, 1962, 2003 en 2004. 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 
nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.  

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2020/212 | 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

27. CBS/2020/169 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst 

Samenvatting

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten.

Er worden vlakke borden aangekocht voorzien van een plexi - plaats voor aan de borden E1 - ter 
aanvulling van het parkeerverbod.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2020/170 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 

Samenvatting

Aanvragen parkeerplaats mindervaliden. 

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/209 | Toelating CycloMedia 



Samenvatting

Het bedrijf CycloMedia Technologie B.V. zou instaan voor de opname van nieuwe 360° beelden 
van Menen.

Voor de volledigheid van de beelden is het aangewezen dat het voertuig met de camera's in 
voetgangerszones, op gemeentewegen en op vrijliggende fietspaden mag rijden.

Het voorstel is om het bedrijf de toelating te geven om uitzonderlijk de verkeersborden te 
negeren.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

30. CBS/2020/196 | Schrappen percelen uit gemeentelijke inventaris risicogronden J & M 
Sabbestraat 130, 8930 Menen 

Samenvatting

De percelen Menen 1e afdeling, sectie E, nr. 1008 13C en Menen 2e afdeling, sectie C, nr. 255 02, 
gelegen te J & M Sabbestraat 130, 8930 Menen schrappen uit de gemeentelijke inventaris 
risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/198 | Plaatsing nieuwe vuilnisbakken - locaties 

Samenvatting

Plaatsing nieuwe vuilnisbakken - locaties 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

ICT

ICT

32. CBS/2020/163 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - GIS - goedkeuren deelname 
aan de gedeelde aankoop Geografische data - Mobile Mapping 

Samenvatting

Goedkeuren deelname aan de gedeelde aankoop Geografische data - Mobile Mapping

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

33. CBS/2020/204 | Brief aan DVW betreffende de kernzone Leiewerken doortocht Menen. 

Samenvatting

Brief aan DVW betreffende de kernzone Leiewerken doortocht Menen.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN



OMGEVING

34. CBS/2019/2840 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

35. CBS/2019/2841 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 05 februari 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 05 februari 2020 voor een 
totaalbedrag van 268.847,07 euro.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2020/167 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 3725 tot en met nr. 3725 
voor een totaalbedrag van 25.000 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvraag tot bestelbon nr. 3725 voor een totaalbedrag van 25.000 euro.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/184 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt - kohierartikel 639000008 - aanslagjaar 
2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikel 639000008 voor aanslagjaar 
2019

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/200 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 245 tot en met nr. 251 voor 
een totaalbedrag van 144.735 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 245 tot en met nr. 251 voor een totaalbedrag 
van 144.735 euro.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/216 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 649000013 - aanslagjaar 
2019 

Samenvatting



Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 649000013 voor aanslagjaar 
2019

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/227 | Kohier gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig. Aanslagjaar 2019 - deel 2. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig. Aanslagjaar 2019 – deel 2.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

41. CBS/2020/180 | Gent-Wevelgem op 29 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van Gent-Wevelgem op 29 maart 2020, elite 
vrouwen en mannen, te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2020/182 | Carnavalstoet GBS Barthel op 20 februari 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Carnavalstoet van GBS Barthel op 20 
februari 2020 te Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2020/185 | Carnaval Bulo Blijdhove en Blijdhove op 21 februari 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Carnavalstoet van Bulo Blijdhove en 
Blijdhove op 21 februari 2020 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/186 | Schoolfeest Bulo Blijdhove op 7 juni 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het schoolfeest van Bulo Blijdhove op 7 
juni 2020.

Besluit: Goedgekeurd



45. CBS/2020/187 | Schoolfeest vbs Blijdhove op 20 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het schoolfeest van vbs Blijdhove op 20 
maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2020/188 | Sociale verkiezingen in 't Veer op 14 mei 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de sociale verkiezingen in 't Veer op 14 
mei 2020 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/218 | Bal Masqué 2.0 - The Love Boat Edition op 08/02/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Bal Masqué 2.0 - The Love Boat Edition 
op 08/02/2020 te Rekkem

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/224 | Carnavalsweekend in Menen van 6 tot 8 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het carnavalsweekend met carnavalstoet 
en kermis van 6 tot 8 maart in Menen.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

49. CBS/2020/194 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Carnavalkermis van 8 maart 
2020 te Menen 

Samenvatting

Het voorstel tot het opstellen van kermisinrichtingen + een lijst met foorkramers wordt 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

50. CBS/2020/221 | Overeenkomst samenwerking met Leiedal voor kunstenparcours Contrei Live 

Samenvatting

Overeenkomst samenwerking met Leiedal voor kunstenparcours Contrei Live.
In het kader van het kunstenparcours CONTREI LIVE zal kunstenaar Jan Detavernier een kunstwerk 
realiseren, dat op een locatie in eigendom van de Gemeente wordt geplaatst. Het tentoon te 
stellen kunstwerk van de kunstenaar wordt beschreven in de aan deze overeenkomst gehechte 
Bijlage 1 en wordt een hoogtepunt binnen het parcours. 



Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

51. CBS/2020/160 | Vervanging vastbenoemde leerkracht Greet Carlé -  Academie voor Beeld 
vanwege TAO door Louis Samain. 

Samenvatting

Vervanging vastbenoemde leerkracht Greet Carlé -  Academie voor Beeld vanwege TAO door 
Louis Samain.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

52. CBS/2020/195 | Verplaatsing wekelijkse zaterdagmarkt tgv Carnavalskermis 07.03.20 

Samenvatting

Voorstel tot verplaatsing wekelijkse markt naar Parking Kortrijkstraat/Donkerstraat (cfr. 2019).

Besluit: Goedgekeurd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

53. CBS/2020/168 | Samenwerkingsovereenkomst Dierenasiel De Knuffelpootjes – Voor 
doorverwijzing naar de gemeenteraad 

Samenvatting

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen en Dierenasiel De 
Knuffelpootjes om de wettelijke verplichtingen omtrent de bescherming en het welzijn van dieren 
na te komen.

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2020/172 | Voederpas voor zwerfkatten 

Samenvatting

Op 1 april 2018 traden nieuwe regels in werking voor de identificatie en registratie van katten. 
Hiermee werden ook de verplichtingen van de steden en gemeenten m.b.t. zwerfkatten 
uitgebreid en moeten ze onder andere voorzien in het gecontroleerd voederen van zwerfkatten. 
Om deze verplichtingen na te komen introduceert Stad Menen een stedelijke voederpas.

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/217 | Stopzetting samenwerkingsovereenkomst De Grensstreek 

Samenvatting

Stopzetting samenwerkingsovereenkomst De Grensstreek, gezien de uitbating van het dierenasiel 
niet langer wordt behartigd door deze vzw.



Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

56. CBS/2020/181 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswacht: 
goedkeuren gewijzigde kandidatenlijst en opnieuw open verklaren van de vacature 
gemeenschapswacht/vaststeller (C1-C3) (m/v). 

Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswacht :
goedkeuren gewijzigde kandidatenlijst en opnieuw open verklaren van de vacature 
gemeenschapswacht/vaststeller (C1-C3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/203 | Interne Dienstverlening en Organisatie - Dienst Communicatie - Goedkeuren 
vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van medewerker visuele 
communicatie (C1-C3) (m/v) 

Samenvatting

Interne Dienstverlening en Organisatie - Dienst Communicatie - Goedkeuren vacantverklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van medewerker visuele communicatie (C1-C3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2020/206 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - Goedkeuren vacantverklaring 
en aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd huisvesting (B1-B3) 

Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - Goedkeuren vacantverklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd huisvesting (B1-B3)

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2020/207 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van 
medewerker (C1-C3) (m/v) - tewerkstellingsplaats Stad. 

Samenvatting

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van medewerker (C1-C3) 
(m/v) tewerkstellingsplaats Stad.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


