
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 19 februari 2020 om 09:00 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Angelique Declercq, 
Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Herman Ponnet, Virginie Breye, Schepenen

D-PUNT

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2019/2509 | Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS)met Kortrijk. Goedkeuring wijziging. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad 
van maart 2020. 

Samenvatting

Sinds de invoering van gemeentelijke administratieve sancties in 2012 doet de stad Menen 
beroep op het GAS-team van de stad Kortrijk voor de afhandeling van dossiers die aanleiding 
kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Hiertoe werd in 2012  een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad Kortrijk. De stad Kortrijk wenst de 
samenwerkingsovereenkomst te actualiseren. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2020/361 | Machtiging tot afgifte en ondertekening bestuurderspas voor individueel 
bezoldigd personenvervoer 

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2020 dient iedere bestuurder van een voertuig voor Individueel Bezoldigd 
Personenvervoer (IBP)een bestuurderspas te kunnen voorleggen, dat dient aangevraagd te 
worden bij de gemeente van domicilie. Een gemachtigd ambtenaar wordt aangeduid tot afgifte 
en ondertekening van dit document, conform de voorwaarden van de regelgeving terzake. 

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

3. CBS/2020/364 | Goedkeuren vacantverklaring van de functie huishoudhulp E1-E3 (m/v) en 
opstarten verkorte selectieprocedure 



Samenvatting

Goedkeuren vacantverklaring van de functie huishoudhulp E1-E3 (m/v) en opstarten verkorte 
selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

4. CBS/2020/325 | MIROM - Verslag Raad van Bestuur 05.12.2020 

Samenvatting

MIROM - Verslag Raad van Bestuur 05.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

5. CBS/2020/296 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2020/339 | 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

7. CBS/2020/327 | Verslag Stedelijke Sportraad - dinsdag 4 februari 2020 

Samenvatting

in bijlage het verslag van de Stedelijke Sportraad die plaatsvond op dinsdag 4 februari 2020

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN



EVENEMENTEN EN TOERISME

8. CBS/2020/330 | Uitnodigingen CBS. 

Samenvatting

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: Ter kennis genomen

9. CBS/2020/359 | Ingezonden evenementenformulieren van 7 februari 2020 tot 13 februari 2020 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

10. CBS/2019/2874 | Verslag van de vorige zitting dd. 12 februari 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 12 februari 2020.

Besluit: Goedgekeurd

11. CBS/2020/298 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 4 maart 2020 

Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 4 maart 2020  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 mits aanpassing

VEILIGHEID

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

12. CBS/2020/309 | Doorverwijzing naar GR van 4 maart 2020. Verlenging Strategisch Veiligheids- 
en Preventieplan stad Menen 2020. 

Samenvatting

Goedkeuring verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan stad Menen 2020 en 
doorverwijzing naar de GR van 4 maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

13. CBS/2019/2877 | 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

14. CBS/2020/371 | Huisstijl: bijsturingen project 

Samenvatting

Op 6/11/2019 keurde het CBS een plan van aanpak voor de realisatie van een nieuwe huisstijl 
goed. Dit plan zou na extern advies nu enigszins bijgestuurd worden

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

15. CBS/2020/329 | Verloop mobiliteitsactie Testkaravaan (deel 2) 

Samenvatting

In 2018 nam de stad deel aan de Testkaravaan, georganiseerd door de provincie. De Testkaravaan 
is een sensibiliseringsactie waarbij personeelsleden de mogelijkheid hebben om voor een 
beperkte tijd een duurzaam vervoersmiddel uit te testen (in sé vooral fietsen). In de zitting van 
het CBS van 20 november 2019 werd beslist definitief in te stemmen met een nieuwe deelname 
aan de Testkaravaan.  Bij dergelijke deelname worden tussen de stad en de provincie (= de 
inrichter van de actie) enkele afspraken gemaakt.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

16. CBS/2020/141 | Door te verwijzen naar de gemeenteraad van 4 maart 2020: Goedkeuren 
Convenant 't Skepke. 

Samenvatting

Convant speelpleinwerking 't Skepke.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

17. CBS/2020/304 | Gedeeltelijke goedkeuring gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via 
overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot gedeeltelijke uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via 
overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB



18. CBS/2020/372 | Rapportering 2018 : te verwijzen naar de gemeenteraad. 

Samenvatting

De balans, de resultatenrekening en de toelichting 2018 ( NBB & BBC ) wordt doorverwezen naar 
de gemeenteraad en in analogie met de statuten kwijting te vragen voor de bestuurders, na 
goedkeuring van de rekeningen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad.

19. CBS/2020/373 | Meerjarenplanning AGB Menen : 2020 - 2025 : te verwijzen naar de 
gemeenteraad 

Samenvatting

De meerjarenplanning AGB Menen 2020-2025  wordt doorverwezen naar de gemeenteraad om 
de goedkeuring te vragen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SPORTDIENST

20. CBS/2020/366 | Aanvraag gratis zwemmen voor personeel over de middag, uitbreiding uren 
lopen op de piste voor personeel en opstart van de sport- en beweegscan van SportVlaanderen 

Samenvatting

Het CBS geeft de toestemming tot de uitvoering van de sport en beweegscan voor personeel van 
de stad Menen.

Het CBS geeft de toestemming voor gratis zwemmen over de middag elke werkdag tussen 12 u en 
14 u en op donderdag tussen 12u en 16u voor het personeel van de stad.

Het CBS geeft de toestemming voor gratis lopen op de piste Vauban over de middag tussen 12 u 
en 14 u en op donderdag tussen 12 u en 16u. Een personeelslid die interesse heeft kan een badge 
aanvragen bij de sportdienst. Met deze badge krijgen ze toegang tot de looppiste en tot de 
kleedkamers met douches.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

21. CBS/2020/323 | Sportzaal Vauban. Aanpassingswerk VIP-ruimte. Betaling materialen. 
Goedkeuring. 

Samenvatting

De verbouwing van de VIP-ruimte sportzaal Vauban is achter de rug en voorlopig opgeleverd. 
Volleybalclub VTM deed zoals overeengekomen een inbreng in de realisatie bij inzet van 
vrijwilligers bij de realisatie van sommige onderdelen inrichting. Daarbij schafte de club ook de 
daartoe bestemde materialen aan. Terugbetaling van de gekochte materialen wordt gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/328 | Inrichting LAR Businesscenter. Perceel 2 sanitair hvac. Verrekening nrs. 1 en 2. 
Goedkeuring (verwijzing naar de GR 4.03.2020). 

Samenvatting

De inrichting van het LAR Businesscenter is volop aan gang. Bij de installatie van de voorzieningen 
HVAC onder meer verwarmingselementen werd oorspronkelijk de vernieuwing van de radiatoren 
niet voorzien. Voorstel om bij verrekening nieuwe en kwalitatief betere radiatoren te voorzien. 



Goedkeuring wordt gevraagd. Tevens dient het dossier als verrekening naar de Gemeenteraad te 
worden verwezen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

JURIDISCHE DIENST

23. CBS/2020/157 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop en desaffectatie uit openbaar domein van 
restperceel gelegen Lauwberg (bij Rietlaan - Verkaveling Schonekeer). Goedkeuring ontwerp 
verkoopakte. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van maart 2020. 

Samenvatting

Het schepencollege wenst een ingesloten restperceel te verkopen , eigendom van de stad Menen 
en momenteel in precair gebruik genomen als tuingrond, gelegen Lauwberg (bij Rietlaan)  in de 
verkaveling Schonekeer te Menen.  De ontwerp verkoopakte wordt doorverwezen naar de 
gemeenteraad van maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

24. CBS/2020/272 | Aankoop pekelinstallatie en sneeuwblad voor wegendienst Stad Menen. 
Goedkeuring PV voorlopige oplevering. 

Samenvatting

Aankoop pekelinstallatie en sneeuwblad voor wegendienst Stad Menen. Goedkeuring PV 
voorlopige oplevering.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

25. CBS/2020/320 | GGZ - Structureel Onderhoud Voetpaden 2020 

Samenvatting

In het kader van het structureel onderhoud van voetpaden wordt door de dienst een projectlijst 
voor 2020 voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/334 | Opmaak ontwerp herinrichting kruispunten. Vaststelling gunningsprocedure. 

Samenvatting

In het kader van de aanpak van een aantal verkeersonveilige kruispunten, dient een studiebureau 
te worden aangesteld met als opdracht de opmaak van voorstellen en uitwerken van een finaal 
ontwerp van deze locaties. De gunning kan gebeuren bij aanvaarde factuur doch bij gebruik van 
een bestek met ontwerp van ereloonovereenkomst.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/340 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2007 & 2006. 

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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

28. CBS/2020/338 | 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

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

29. CBS/2020/345 | Aanstelling studiebureau voor de opmaak van een stedelijk mobiliteitsplan 
inclusief bijhorend participatietraject. Gunning. 

Samenvatting

In zitting 6 november 2019/223 stelde de Gemeenteraad de gunningswijze (openbare procedure) 
en -voorwaarden vast. Er nemen 3 kandidaten deel. Gunningsverslag met voorstel tot gunning 
worden voorgesteld ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

30. CBS/2020/332 | Goedkeuring locatie trajectcontrole N32 44,8-46,6 

Samenvatting

Op 17 januari ontving de stad vanuit AWV (MOW) de vraag of men akkoord zou gaan om op een 
deel van de N32 een trajectcontrole te mogen plaatsen. Bij een trajectcontrole wordt over een 
langere afstand gecontroleerd of het (gemotoriseerde) verkeer zich aan de snelheid houdt. Zowel 
de politie, de schepen verantwoordelijk voor mobiliteit, de dienst openbare werken, verkeer en 
mobiliteit als de gemeente Wevelgem hebben geen bezwaren tegen de opname als 
reservelocatie.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2020/205 | Hinderlijk vrachtwagenverkeer Henri Dunantlaan - Evaluatie bevraging 
bewoners 

Samenvatting

Na ontvangst van meldingen omtrent het inrijden van vrachtwagens in de Ter Beke en de Henri 
Dunantlaan, ondanks het verbodsbord op het kruispunt t.h.v. de Bruggestraat, werd dit punt 
besproken om het overleg met de Politie dd. 10.12.2019

Na bespreking door de betrokken diensten in samenwerking met de Politie werd voorgesteld om 
de Henri Dunantlaan (kant autosnelweg) te knippen.

Besluit: Goedgekeurd



32. CBS/2020/317 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

33. CBS/2020/333 | 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

34. CBS/2020/336 | Groenonderhoudsopdracht Maatwerkbedrijven - Dienstjaar 2020. 
Natuurbeheerswerken en Landschapszorg 

Samenvatting

Ieder jaar wordt een opdracht uitgeschreven voor Natuurbeheerswerken en Landschapszorg in de 
entiteit Menen.
De opdracht behelst voornamelijk het groenbeheer langs wandelpaden, buffer- en natuurzones.

De opdracht wordt voorbehouden aan maatwerkbedrijven.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

JURIDISCHE DIENST

35. CBS/2020/306 | Patrimonium. Project Zonkracht - Plaatsen van zonnepanelen op 
stadsgebouwen – Goedkeuring ontwerp-opstalovereenkomst voor het plaatsen van 
zonnepanelen op diverse gebouwen stad en ocmw. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad 
van maart 2020. 

Samenvatting

In het kader van de toetreding door de stad tot de aankoopcentrale Zonkracht Leiedal,  voor de 
levering en plaatsing van zonnepanelen op daken van diverse stedelijke gebouwen, dient concreet 
een opstalrecht verleend te worden voor de plaatsing en installatie van deze zonnepanelen. Het 
voorstel van onderhandse opstalovereenkomst wordt goedgekeurd, met verzoek aan de Vlaamse 
Dienst Vastgoedtransacties om de akte authentiek te verlijden. Het dossier wordt verwezen naar 
de gemeenteraad van maart 2020 ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OMGEVING

36. CBS/2020/302 | Kubussen Mooimakers 

Samenvatting



Goedkeuring plaatsing kubussen 

Besluit: Goedgekeurd

INFORMATIEVEILIGHEID

OPENBARE WERKEN

37. CBS/2020/331 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad-provinciaal mobiliteitspunt 
(PMP) Te verwijzen naar de gemeenteraadszitting van maart 2020 

Samenvatting

Het schepencollege keurt de overeenkomst goed tussen Stad Menen en de provincie tot 
deelname aan een mobiliteitsactie (De Testkaravaan)  en tot uitwisseling van gegevens hiertoe 
nodig.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OMGEVING

OMGEVING

38. CBS/2020/258 | Vraag betreffende aankoop gronden Vitare - Lauwbergstraat / Kortrijkstraat. 

Samenvatting

Vraag betreffende aankoop gronden Vitare - Lauwbergstraat / Kortrijkstraat.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

39. CBS/2020/342 | Organisatie van participatiemomenten rond wijzigingen aan terrasreglement 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de voorgestelde data voor de 
participatiemomenten waarop de aanpassing van het terrasreglement zal worden besproken. 

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

40. CBS/2019/2875 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/305 | Verdeling van achterliggende percelen grond gelegen in de Murissonstraat te 
Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, percelen nrs. 461 d en 459 c 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van achterliggende percelen grond gelegen in de Murissonstraat te 
Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, percelen nrs. 461 d en 459 c, gekend 
als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan opgemaakt door Landmeter XXXXXXX dd. 31/3/2016 
en gekend als lot 1A, 2A en 3A van het bijgevoegd opmetingsplan opgemaakt door Landmeter 
XXXXXXX dd. 12/1/2017.



Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2020/307 | Verdeling van een perceel grond gelegen aan de Lageweg 184 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 493 A 3 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen aan de Lageweg 184 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 493 A 3 met een 
oppervlakte van 319 m², gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

ECONOMAAT

43. CBS/2020/348 | Leveren brandstoffen voor wagenpark stad Menen en OCMW Menen. 
Goedkeuring gunning perceel 1 en niet-gunning perceel 2. Dossier 2019/846/SV-15/01 

Samenvatting

Leveren brandstoffen voor wagenpark stad Menen en OCMW Menen. Goedkeuring gunning 
perceel 1 en niet-gunning perceel 2. Dossier 2019/846/SV-15/0

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

44. CBS/2019/2876 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 19 februari 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 19 februari 2020 voor een 
totaalbedrag van 114.984,41 euro.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/300 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt - kohierartikel 639000001 - aanslagjaar 
2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikel 639000001 voor aanslagjaar 
2019

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2020/322 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 649000001 - aanslagjaar 
2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 649000001 voor aanslagjaar 
2019



Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/341 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig. Januari 2020. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig - januari. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/346 | Aanvullend kohier algemene gemeentebelasting. Aanslagjaar 2019. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2019. 
Aanvullend kohier.

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

ECONOMAAT

49. CBS/2020/311 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2020 

Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2020  - Vaststelling van de lastvoorwaarden en 
gunningswijze - bestek 2020/888-AV

Besluit: Goedgekeurd

SPORTDIENST

50. CBS/2020/358 | Te verwijzen naar gemeenteraad maart: nieuw subsidiereglement voor 
organisatoren wielerwedstrijden op grondgebied Menen 

Samenvatting

Goedkeuring van nieuw subsidiereglement voor organiseren wielerwedstrijden op basis van het 
criterium bedrag organisatievergunning + doorverwijzing naar de gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

51. CBS/2020/301 | Tombola, meerkeuze -en UNO-kaarting GBS Barthel op 6 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kaarting met tombola op vrijdag 6 
maart 2020 in zaal Barthel te Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2020/303 | Oldtimer run  op 21 maart 2020 



Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een oldtimer run op 21 maart 2020 in de 
Kasteeldreef te Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

53. CBS/2020/347 | Randonnée du Ferrain op 19 april 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de Randonnée du Ferrain op 19 april 2020 op het grondgebied van Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2020/349 | Motorrondrit KMAC Menen op 21 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de motorrondrit KMAC Menen op 21 maart 2020 op het grondgebied van Menen. 

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/352 | Fabrieksverkoop De Witte Lietaer op 6 en 7 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de Fabrieksverkoop De Witte Lietaer op 6 en 7 maart 2020 op het grondgebied van Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2020/353 | Galabal HSC 't Wielke op 14/03/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Galabal HSC 't Wielke op 14/03/2020 te 
Park ter Walle

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/354 | Fluofuif - Vriendenkring Binnenhof op 20/03/2020 te Wijkcentrum de Koekuit 
in Menen 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Fluofuif - Vriendekring Binnenhof op 
20/03/2020 te Menen

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2020/355 | Dropping scouts Lauwe op 21/03/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Dropping scouts Lauwe op 21/03/2020 te 
Lauwe

Besluit: Goedgekeurd



59. CBS/2020/356 | Leaving Babylon  op 18/04/2020 te Goed ter Heule 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Leaving Babylon op 18/04/2020 te Lauwe

Besluit: Goedgekeurd

60. CBS/2020/357 | 4e Catalan Event op 18/04/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 4e Catalan Event op 18/04/2020 te Park 
ter Walle.

Besluit: Goedgekeurd

61. CBS/2020/360 | Bockorrit  op 23 februari 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie en tijdelijke bewegwijzering van Bockorrit op 
23 februari 2020 te Lauweplaats. 

Besluit: Goedgekeurd

62. CBS/2020/362 | Actie Leonidas op 5 april 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de actie (proeven van pralines en 
uitdelen kortingsflyer) van Leonidas op 5 april 2020 te Rijselstraat 267 Menen. 

Besluit: Goedgekeurd

63. CBS/2020/363 | Wandeltocht Stap Vooruit op 31 mei 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering 
voor de Wandeltocht Stap Vooruit op 31 mei 2020 op het grondgebied van Lauwe en Rekkem. 
Start en aankomst aan zaal Astoria Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

64. CBS/2020/318 | Duurzame evenementengids 

Samenvatting

Publicatie duurzame evenementengids

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

65. CBS/2020/365 | Brief aan Lauwse Verenigingen omtrent gebruik stedelijke lokalen voor hun 
werking - aangepaste brief - 

Samenvatting



Stad Menen verstuurt een brief als antwoord op de vraag van verschillende verenigingen in Lauwe 
die op heden in het gemeentehuis of het huidige CC actief zijn over het toekomstig gebruik van 
ruimtes voor hun werking. De oorspronkelijke brief van de verenigingen werd in bijlage 
toegevoegd. De brief als antwoord werd aangepast en in bijlage toegevoegd. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

66. CBS/2020/290 | Princiepsbeslissing – Onderzoek naar het vrijetijdsaanbod van stad Menen. 

Samenvatting

Princiepsbeslissing – Onderzoek naar het vrijetijdsaanbod van Stad Menen.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

67. CBS/2020/153 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: 
vaste benoemingen vanaf 01/01/20. 

Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: vaste benoemingen 
vanaf 01/01/20.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

68. CBS/2020/314 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leraar koper, 
afwezig wegens ziekte. 

Besluit: Verdaagd.

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

69. CBS/2020/312 | Opmaak vakantiekalender Bakkers/slagers/traiteurs- zomerperiode 2020. 

Samenvatting

Voorstel om naar analogie met vorige jaren een kalender uit te brengen met verlofperiode 2020 
bakkers/slagers/traiteurs /vishandels.   

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

70. CBS/2020/244 | Drankvergunning en bijhorende kansspelvergunning klasse III Sally's Pub 

Samenvatting

De drankvergunning en bijhorende kansspelinrichting klasse III aan Sefrioui Saloi voor de 
inrichting Sally's Pub Grote Markt 43,8930 Menen verlenen.



Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

71. CBS/2020/191 | Afdeling Financiën en economaat - aanstelling voltijds financieel adviseur 
vanuit wervingsreserve. 

Samenvatting

Afdeling Financiën en economaat - aanstelling voltijds financieel adviseur vanuit wervingsreserve.

Besluit: Goedgekeurd

72. CBS/2020/256 | Goedkeuren toekenning rustpensioen voormalig schepen van de stad Menen. 

Samenvatting

Goedkeuren toekenning rustpensioen voormalig schepen van de stad Menen met ingang van 1 
maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd

73. CBS/2020/319 | Doorverwijzing naar gemeente- en OCMW-raad : Goedkeuren verhoging 
percentage bijdrage werkgever tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden stad en 
OCMW Menen 

Samenvatting

Doorverwijzing naar gemeente- en OCMW-raad : Goedkeuren verhoging percentage bijdrage 
werkgever tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden stad en OCMW Menen

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

74. CBS/2020/324 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze van 
bevordering en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut) en 
bevorderingsprocedure voor de functie van diensthoofd jeugd- en sportdienst (A1a – A3a) (m/v) 

Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze van bevordering en 
externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut) en 
bevorderingsprocedure voor de functie van diensthoofd jeugd- en sportdienst (A1a – A3a) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

75. CBS/2020/335 | Kabinetsmedewerkers - Ontslag in onderling akkoord deeltijds (37/38) 
kabinetsmedewerker. 

Samenvatting

Kabinetsmedewerkers - Ontslag in onderling akkoord deeltijds (37/38) kabinetsmedewerker.

Besluit: Goedgekeurd

76. CBS/2020/343 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende 
diensten - goedkeuring uurrooster voor de ploegbazen naar aanleiding van definitieve wijziging 
uurrooster techniekers en hulptechniekers Stad en OCMW. 

Samenvatting



Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende diensten - goedkeuring 
uurrooster voor de ploegbazen naar aanleiding definitieve wijziging uurrooster techniekers en 
hulptechniekers Stad en OCMW.

Besluit: Goedgekeurd
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