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VERONTSCHULDIGD   / 

D-PUNT

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2021/828 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras 
Samenvatting

De aanvragen tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2021- 2025 
worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

FINANCIËN

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2021/824 | Omslag brandweerkosten. Nieuwe beslissing van de gouverneur van 19 april 
2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29.01.2021 over de jaren 2011 – 2012. 
Inname standpunt. Voor doorverwijzing naar de eerstvolgende gemeenteraad (5 mei 2021) bij 
hoogdringendheid 
Samenvatting

Gevolg gevend aan het arrest van de Raad van State van 29 januari 2021, heeft de gouverneur op 21 
april 2022 een nieuwe beslissing overgemaakt aan de gemeenten met Z-centra (o.a. Menen) tot 
bevestiging van de afrekeningen voor de jaren 2011 en 2012 als bijdrage in de kosten voor 
brandbeveiliging door gemeenten met Z-centra. Gezien de lopende procedure voor het Hof van Beroep 
te Gent en hangend cassatieberoep , is immers nog geen eindoordeel geveld door het Hof in dit 
dossier. Ter vrijwaring van de rechten van de stad Menen dient op de eerstvolgende gemeenteraad en 
binnen 40 dagen na de kennisgeving een besluit genomen worden met standpunt van de stad, waarbij 



deze weigert de nieuwe beslissing van de gouverneur te aanvaarden.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad (hoogdringendheid).

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

3. CBS/2021/826 | Afhaalpunt Bloemen vbs Bllijhove Binnenhof op 1 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de inrichting van een afhaalpunt voor bloemen van vbs Bblijhove 
Binnenhof op 1 mei 2021 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

4. CBS/2021/822 | Afdeling stadsontwikkeling - verkorte selectieprocedure 
afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds afdelingsverantwoordelijke 
(beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - contractueel bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - verkorte selectieprocedure afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) 
Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds 
afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - contractueel 
bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

5. CBS/2021/775 | Leiedal: Agenda raad van bestuur dd. 23.04.2021 - Verslag Raad van Bestuur 
09.04.2021. 
Samenvatting

Leiedal
- Agenda raad van bestuur dd. 23.04.2021
- Verslag Raad van Bestuur 09.04.2021

Besluit: Ter kennis genomen

6. CBS/2021/779 | WVI - Verslag raad van bestuur dd. 31.03.2021 
Samenvatting

WVI - Verslag raad van bestuur dd. 31.03.2021

Besluit: Ter kennis genomen



7. CBS/2021/780 | Gaselwest: Notulen Regionaal Bestuurscomité West dd. 25.01.2021 
Samenvatting

Gaselwest
Notulen Regionaal Bestuurscomité West dd. 25.01.2021

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

AGB

8. CBS/2021/809 | (voorlopige) agendapunten Raad van Bestuur AGB Menen op 4 mei 2021 
Samenvatting

De voorlopige agendapunten van de raad van bestuur van AGB Menen ( 4 mei 2021 ) wordt ter 
kennisname voorgelegd aan het CBS.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2021/783 | 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

10. ZONDER VOORWERP 

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

11. CBS/2021/767 | Ingezonden evenementenformulieren van 9 april 2021 tot 22 april 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

12. CBS/2020/2497 | Verslag van de vorige zitting dd. 21 april 2021. 



Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 21 april 2021.

Besluit: Goedgekeurd

13. CBS/2021/579 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 5 mei 2021 
Samenvatting

De agendapunten van de gemeenteraad van 5 mei 2021 dienen verdeeld te worden per schepen. De 
dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2021/760 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 02.06.2021: Psilon - Algemene 
vergadering dd. 16.06.2021 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 02.06.2021: Psilon - Algemene vergadering dd. 16.06.2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

15. CBS/2021/769 | IMPULS - Algemene vergadering dd. 11.05.2021 
Samenvatting

IMPULS - Algemene vergadering dd. 11.05.2021

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

16. CBS/2021/786 | Communicatie Boulevard Solar 
Samenvatting

Net zoals in 2020 wordt in de zomer van 2021 Boulevard Solar georganiseerd. Om het 
zomerprogramma bekend te maken onder de bevolking werd een voorstel van communicatieplan 
opgesteld. In de communicatie word maximaal ingezet op visibiliteit in het straatbeeld. 

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

ECONOMAAT

17. CBS/2021/773 | Aankoop van 4 schaftwagens  - Goedkeuring gunning - 2021/1026-AV 
Samenvatting

Aankoop van 4 schaftwagens  - Goedkeuring gunning - 2021/1026-AV

Besluit: Goedgekeurd

JEUGDDIENST

18. CBS/2021/781 | Locatie speelpleinwerking zomer 2021 



Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuren alternatieve locatie speelpleinwerking Menen tijdens zomervakantie 2021 
naar aanleiding van inrichting vaccinatiecentrum in Park Ter Walle.

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

19. CBS/2021/785 | Aanleg bloemenweide ( zwembad ) 
Samenvatting

Het voorstel wordt geopperd om een bloemenweide aan te leggen ( zwembad - kant Sluizenkaai ) en dit 
ter bevordering van de biodiversiteit.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2021/788 | Concessie cafetaria's in stads / AGB gebouwen : opening terrassen 
Samenvatting

Vanuit de Federale Overheid wordt er momenteel gesteld dat de terrassen in de horeca open mogen 
gaan vanaf 8 mei.

Aan de cafetaria's van sporthal Lauwe en Rekkem, OC Lauwe en het Badhuis is tevens een terras 
verbonden.

Er wordt voorgesteld om de concessievergoeding te bepalen op 30% van de concessievergoeding als 
enkel de het terras mag worden geopend.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

21. CBS/2021/759 | Leveren en plaatsen van nieuwe binnentrap Stadsmuseum 't Schippershof. 
Gunning bij aanvaarde factuur - Goedkeuring gunning 
Samenvatting

Leveren en plaatsen van een nieuwe binnentrap in het Stadsmuseum 't Schippershof. Gunning bij 
aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

22. CBS/2021/774 | Verkaveling Dronckaertstraat OMV2020111322. Ontwerp van 
verkavelingsovereenkomst. Goedkeuring. Verkoopbaarheidsattest. Goedkeuring. 
Samenvatting

In zitting 2 oktober 2019/OMV_2019036689 kende het College van Burgemeester en Schepenen 
vergunning toe aan B4 Projects KBO 0844.309.774 uit Kortrijk tot verkaveling gronden gelegen 
Dronckaertstraat te Menen. Deze vergunning werd nadien bijgesteld via OMV_2020111322, beslist in 



CBS 2 december 2020.Verkavelaar vraagt de in vergunning voorziene verkavelingsovereenkomst te 
kunnen afsluiten. Zo ook de principiële toezegging tot aflevering verkoopbaarheidsattest.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

23. CBS/2021/784 | 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/2021/724 | Rechttrekken buslijn 81/82 na einde beperkt eenrichtingsverkeer op Lauweplaats 
Besluit: Verdaagd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

25. CBS/2021/777 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. 
Samenvatting

Aanvragen tot inrichten parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

26. CBS/2021/757 | Onderhoud bloembakken en -perken. Voorstel toewijzing opdracht. 
Samenvatting

Er werd een prijsvraag voor het onderhoud van de bloembakken en -perken gericht aan externe 
reguliere firma's.
Voorstel tot toewijzing.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/762 | Aanvraag uitbetaling onderhoudspremie KLE (Kleine Landschapselementen) 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling premie naar aanleiding van uitgevoerde onderhoudswerken KLE.

Naar aanleiding van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine 
landschapselementen,
werd door de aanvrager na uitvoering van de onderhoudswerken een aanvraag ingediend tot 
uitbetaling van de premie.

Besluit: Goedgekeurd



BEGRAAFPLAATSEN

BURGERLIJKE STAND

28. CBS/2021/782 | Begraafplaatsen: concessiebeheer 
Samenvatting

Goedkeuren lijst te verwijderen graven 1988.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

29. CBS/2021/739 | Goedkeuring van samenwerking 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen' 
2021 
Samenvatting

Goedekeuring voor het ondersteunen van de campagne 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen' 
via de communicatiekanalen van de stad. Bijkomend elke inwoner, die plantgoed bestelt via de actie, 
éénmalig 5 euro tegemoetkoming te geven.

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2021/795 | Goedkeuring - deelname projectsubsidie Openstelling 
Samenvatting

Goedkeuring voor deelname aan projectsubsidie 'openstelling voor de uitvoering van eenmalige 
inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen' met het Barakkenpark.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

31. CBS/2020/2498 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2021/765 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Gentstraat te Rekkem, kadastraal 
gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel nr. 582 L - Dossier 1094 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Gentstraat te Rekkem, kadastraal 
gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel nr. 582 L, zie bijgevoegd kadasterplan meegestuurd 
door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd



33. CBS/2021/766 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Lauwestraat te Rekkem, 
kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 38 N (gereserveerd 
perceel nr. 38 Y) - Dossier 1095 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Lauwestraat te Rekkem, kadastraal 
gekend onder de 5de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 38 N (gereserveerd perceel nr. 38 Y), 
gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

34. CBS/2021/552 | Vraag DVW omtrent toekomstplannen gronden tussen N32 en Diefhondbos. 
Samenvatting

Vraag van DVW naar gronden voor compensatie gerooide bomen in functie van de Leiewerken.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

35. CBS/2021/806 | Rechtszaken & Betwistingen- Kennisname voorverslag deskundige in 
schadedossier dak GBS Rekkem. 
Samenvatting

In augustus 2019 werd het dak van GBS Barthel vernieuwd. Op 9 december 2019 zijn echter door de 
wind meerdere platen van de nieuwe luifel losgekomen . In afwachting van herstel door de aannemer, 
kwam deze luifel als gevolg van een nieuwe storm in februari 2020  volledig los, en werden vijf nabij 
geparkeerde wagens door rondwaaiende dakplaten beschadigd. Voor deze schade aan het dak van 
GBS Barthel in Rekkem, en n.a.v. het aanverwante schadedossier , werd de aannemer gedagvaard 
door de stad en haar verzekeraar. Inmiddels werd door de gerechtsdeskundige voorlopig verslag 
opgemaakt, waarover partijen gevraagd zijn hun opmerkingen over te maken, hetzij alsnog een 
minnelijk akkoord te bereiken.  

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

36. CBS/2020/2504 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 28 april 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 28 april 2021 voor een totaalbedrag van 
186.003,59 euro.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/798 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen 



Samenvatting

gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - kwartaal 
3/2020

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2021/801 | Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting - kohierartikel 020007733 - 
aanslagjaar 2020 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting aangaande kohierartikel 020007733 voor 
aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

39. CBS/2021/797 | Sportdag vbs Ons Kasteeltje op 11 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sportdag VBS Ons Kasteeltje op 11 mei 2021 
in de Kasteeldreef te Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2021/799 | Heropstart rommelmarkt op de Lar (Veemarkt) vanaf 8 mei 2021 
Besluit: Verdaagd

41. CBS/2021/800 | Antiekmarkt vanaf 8 mei 2021 
Besluit: Verdaagd

42. CBS/2021/802 | Sportdag wijkschool Paradijs Rekkem op 10 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de sportdag van wijkschool Paradijs Rekkem 
op 10 mei 2021.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

OMGEVING

43. CBS/2021/787 | Workshop 2 GO! Rito site dd. 02-04-2021: ruimtelijke en financiële 
haalbaarheidsstudie. 
Samenvatting

Workshop 2 GO! Rito site dd. 02-04-2021: ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

44. CBS/2021/764 | Onderwijs: huldiging school laureaten 2021 
Samenvatting

Onderwijs: huldiging school laureaten 2021

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/805 | GBS Barthel (Rekkem) - goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure 
voor de functie van directeur van de gemeenteschool Barthel 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van 
directeur van de gemeenteschool Barthel

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

46. CBS/2021/763 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: verlenging 
loopbaanonderbreking voor medische bijstand met 1/5. 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: verlenging loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand met 1/5.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

47. CBS/2021/772 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - verkorte selectieprocedure medewerker 
stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds 
medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - contract bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - verkorte selectieprocedure medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - 
contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2021/796 | Stad & OCMW - verkorte selectieprocedure huishoudhulp (E1-E3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een halftijds (19/38) huishoudhulp (E1-E3) (m/v) - 
contract bepaalde duur 
Samenvatting

Stad & OCMW - verkorte selectieprocedure huishoudhulp (E1-E3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal 
+ aanstelling van een halftijds (19/38) huishoudhulp (E1-E3) (m/v) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd



WELZIJN

SOCIALE DIENST

49. CBS/2021/803 | Project "Unlock your energy" - goedkeuring 
Samenvatting

Op 14 april 2021 werd door het College van Burgemeester en Schepenen beslist in te tekenen op het 
project "Unlock your energy"- projectoproep uitgaande van de Koning Boudewijnstichting. Aangezien 
het project nog moest verder uitgeschreven worden en de zeer krappe timing werd beslist in te dienen 
en inhoudelijk voor te leggen in het College van Burgemeester en Schepenen van 28 april 2021.

Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2021/804 | Kinderopvang : Goedkeuring overeenkomst (in kader van GDPR) met firma 
betreffende de Kinderopvangwijzer 
Samenvatting

De bestaande "kinderopvangwijzer" werd uitgebreid met een module. Deze module is noodzakelijk voor 
de unieke registratie van vragen en hun behandeling teneinde in de toekomst in aanmerking te komen 
voor uitbreidingsrondes kinderopvang door Kind en Gezin.

De firma Vandasin vraagt ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst en de 
verwerkingsovereenkomst in het kader van GDPR.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


