
BESLUITENLIJST VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 9 juni 2021 om 09:00 u.

D-PUNT

JEUGD

ECONOMAAT

1. CBS/2021/1176 | Warme maaltijden speelpleinwerkingen - vraag tot verlenging 
overheidsopdracht. 
Samenvatting

Warme maaltijden speelpleinwerkingen - vraag tot verlenging uitvoering overheidsopdracht voor 1 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

2. CBS/2021/1195 | Toelage en programma Breughelkermis 2021 
Samenvatting

Het Breughelcomité organiseert op 20 juni 2021 een lightversie van de traditionele Breughelkermis en 
vraagt hiervoor extra financiële middelen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing   

OPENBARE WERKEN

3. CBS/2021/1193 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de Breughelkermis van zondag 20 
juni 2021 te Menen-Rekkem. 
Samenvatting

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

Besluit: Verworpen

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

4. CBS/2021/1168 | Onderwijs: samenwerking GBS Barthel en GBS De Wonderwijzer met firma 
XXXXXXX in kader van onbetaalde schoolfacturen. 
Besluit: Verdaagd

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2021/1155 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure adjunct-
technisch coördinator - werkvoorbereider (C1-C3) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling 
van een voltijds adjunct-technisch coördinator - werkvoorbereider (C1-C3) (onbepaalde duur) 



Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure adjunct-technisch coördinator - 
werkvoorbereider (C1-C3) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds adjunct-
technisch coördinator - werkvoorbereider (C1-C3) (onbepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

6. CBS/2021/1173 | W13 - Verslag raad van bestuur van 28 mei 2021 - Kennisname 
Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur 
van W13 van 28 mei 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIE

7. CBS/2021/1114 | MIROM: Agenda Raad van Bestuur dd. 03.06.2021 
Samenvatting

MIROM
Agenda Raad van Bestuur dd. 03.06.2021

Besluit: Ter kennis genomen

8. CBS/2021/1116 | Gaselwest: Notulen van de Raad van Bestuur dd. 15.03.2021 
Samenvatting

Gaselwest
Notulen van de Raad van Bestuur dd. 15.03.2021

Besluit: Ter kennis genomen

9. CBS/2021/1148 | MIROM: Verslag Raad van Bestuur dd. 01.04.2021 
Samenvatting

MIROM
Verslag Raad van Bestuur dd. 01.04.2021

Besluit: Ter kennis genomen

10. CBS/2021/1157 | Mirom: Verslag voorbereiding verlenging IGS MIROM Menen 
Samenvatting

Mirom
Verslag voorbereiding verlenging IGS MIROM Menen

Besluit: Ter kennis genomen



OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

11. CBS/2021/1137 | 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

OMGEVING

OMGEVING

12. CBS/2021/1122 | Verslag plenaire vergadering PRUP Zilveren Spoor. 
Samenvatting

Verslag plenaire vergadering PRUP Zilveren Spoor.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

13. CBS/2021/1131 | Ingezonden evenementenformulieren van 28 mei 2021 tot 3 juni 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en meldingen.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

14. CBS/2021/1164 | Kennisname van goedkeuring Kunstkuurproject: Academie voor Beeld Stad 
Menen - in samenwerking met GO! Futura - Secundair onderwijs 
Samenvatting

Kennisname van goedkeuring Kunstkuurproject: Academie voor Beeld Stad Menen - in samenwerking 
met GO! Futura - Secundair onderwijs

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

15. CBS/2021/1152 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 



Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

16. CBS/2021/527 | Verslag van de vorige zitting dd. 02 juni 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 02 juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2021/1146 | te verwijzen naar de Gemeenteraad van 30.06.2021. Verlenging van de tijdelijke 
verhindering van een gemeenteraadslid wegens ouderschapsverlof. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 30.06.2021. Verlenging van de tijdelijke verhindering van een 
gemeenteraadslid wegens ouderschapsverlof.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

18. CBS/2021/1130 | Aanstelling controleambtenaren leegstand en verwaarlozing woning en/of 
gebouwen 
Samenvatting

Aanstelling controleambtenaren leegstand en verwaarlozing woning en/of gebouwen

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2021/1150 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

20. CBS/2021/1107 | Nieuwe erkenningsperiode voor LOGO Leieland - vraag tot ondersteuning van 
de aanvraag tot erkenning. 



Samenvatting

Nieuwe erkenningsperiode voor LOGO Leieland - vraag tot ondersteuning van de aanvraag tot 
erkenning.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

21. CBS/2021/1125 | Wegname bekabeling voor politiecamera op de gevel van het stadhuis Menen - 
Principieel akkoord 
Samenvatting

Wegname bekabeling voor politiecamera op de gevel van het stadhuis Menen - Principieel akkoord

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/1134 | Restauratie belfort, voorgevel stadhuis en schuilkelder Grote Markt - 
Goedkeuring meerwerken in het kader van veiligheid en opportuniteit 
Samenvatting

Restauratie belfort, voorgevel stadhuis en schuilkelder Grote Markt - Goedkeuring meerwerken in het 
kader van veiligheid en opportuniteit

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2021/1145 | Leveren en plaatsen van een nieuwe brand- en inbraakcentrale voor het 
stadhuis incl belfort - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
Samenvatting

Leveren en plaatsen van een nieuwe brand- en inbraakcentrale voor het stadhuis incl belfort - 
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

24. CBS/2021/1105 | Project Leiewerken. Verzoek tot minnelijke verwerving gronden bij Oostkaai in 
het kader van de onteigeningen door De Vlaamse Waterweg. Goedkeuring akte tot verkoop. 
Voor doorverwijzing ontwerpakte tot verkoop naar de gemeenteraad van 30 juni 2021. 
Samenvatting

In het kader van de Leiewerken en de onteigeningen door De Vlaamse Waterweg, wordt de stad 
verzocht om over te gaan tot de minnelijke verkoop van 2  stukken grond (innemingen 129 en 15 op 
onteigeningsplan), behorend tot de privatieve eigendom van de stad. De ontwerpakte tot minnelijke 
verkoop (inneming 129) wordt doorverwezen naar de gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN



25. CBS/2021/939 | Aanleg parking en garagestraat site Tuinwijk Lauwe, Vaststellen wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden. Te verwijzen naar GR 
Samenvatting

Ter hoogte van de voormalige site van de Tuinwijkschool in Lauwe wordt een geboortebos, parking en 
garagestraat aangelegd. Het bestek tot aanstellen van een aannemer wordt voorgelegd ter verwijzing 
naar de gemeenteraad voor goedkeuring van gunningswijze en - voorwaarden. Te verwijzen naar GR

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

26. CBS/2021/1135 | Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Lauwestraat en 
Ijzerstraat/Engelandstraat 
Samenvatting

Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Lauwestraat en Ijzerstraat/Engelandstraat.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/1139 | Structureel onderhoud voetpaden dj 2021 2e herhalingsovereenkomst 
aanbesteding 2019. Gunning. 
Samenvatting

Structureel onderhoud voetpaden dj 2021 2e herhalingsovereenkomst aanbesteding 2019. Gunning.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2021/1141 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142 en 2143. 
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

29. CBS/2021/1142 | 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 mits aanpassing

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

30. CBS/2021/1123 | Principieel bepalen snelheidsregime en toegangsbeperking vrachtverkeer op 
brug Lauwe-Wevelgem 



Samenvatting

In het kader van het project Seine-Schelde dient een nieuwe brug gebouwd te worden tussen 
Wevelgem en Lauwe. Rekening houdend met deze toekomstige wijziging en de lopende betrachting 

van zowel Menen als Wevelgem om het sluip-(vracht-)verkeer terug te dringen, werd op dinsdag 25 mei 
een werkoverleg gehouden tussen beide gemeenten. Uit dit overleg kwamen twee punten waar beide 
schepencolleges een duidelijk standpunt moeten innemen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2021/1144 | Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de inrichting van sommige straten in Menen, 
Lauwe en Rekkem als speelstraat tijdens de zomervakantie 2021. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de inrichting van sommige straten in Menen, Lauwe en Rekkem als 
speelstraat tijdens de zomervakantie 2021. Vaststelling

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

JURIDISCHE DIENST

32. CBS/2021/1167 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van strook grond (deel van groenzone) 
gelegen in P. Jansonstraat in Menen 
Samenvatting

Het schepencollege bespreekt de voorwaarden (prijs en oppervlakte) tot verkoop aan aanpalende van 
een strook groenzone gelegen P. Jansonstraat aan aanpalende.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

BEGRAAFPLAATSEN

OMGEVING

33. CBS/2021/1036 | Doorverwijzing naar Gemeenteraad - Goedkeuring 
Samenwerkingsovereenkomst Selectie WinVorm. 
Samenvatting

Doorverwijzing naar Gemeenteraad - Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst Selectie WinVorm.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

ICT

ECONOMAAT

34. CBS/2021/1109 | Aankoop van een digitaal notuleringssysteem - Goedkeuring definitieve 
oplevering - 2018/712-AV 
Samenvatting

Aankoop van een digitaal notuleringssysteem - Goedkeuring definitieve oplevering - 2018/712-AV

Besluit: Goedgekeurd



OMGEVING

OMGEVING

35. CBS/2021/1121 | Goedkeuring ontwerp Wonderwoudje Deken Darrasstraat en aktename van de 
resultaten uit het participatieproject 
Samenvatting

Goedkeuring ontwerp Wonderwoudje Deken Darrasstraat en aktename van de resultaten uit het 
participatieproject

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2021/1127 | Site Reznor. Voorstel tot ontwikkeling. 
Besluit: Verdaagd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

37. CBS/2021/528 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2021/1111 | Verdeling van percelen grond met 3 nieuwe op te richten woningen waarvan 2 
met garages gelegen in de Koning Boudewijnstraat 147-149-151 te Lauwe, kadastraal gekend 
onder de 3de afdeling, sectie B, deel van percelen nrs. 372 s 6 en 372 s 7 - Dossier 1106 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van percelen grond met 3 nieuwe op te richten woningen waarvan 2 met 
garages gelegen in de Koning Boudewijnstraat 147-149-151 te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de 
afdeling, sectie B, deel van percelen nrs. 372 s 6 en 372 s 7, zie bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

39. CBS/2021/530 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 9 juni 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 9 juni 2021 voor een totaalbedrag van 
531.421,19 euro.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2021/1108 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1885 voor een totaalbedrag 
van 30.000 euro. 



Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1885  voor een totaalbedrag van 30.000 euro.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2021/1118 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. 
Februari-Maart-April 2021. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig - februari-maart-april. Aanslagjaar 2021.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/1160 | Algemene financiering - vaststellen jaarrekening 2020 - doorstromen naar 
gemeenteraad van 30 juni 2021 
Samenvatting

Vaststellen jaarrekening 2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

43. CBS/2021/1161 | Algemene financiering - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) - 
doorstromen naar gemeenteraad 30 juni 2021 
Samenvatting

Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021/1)

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

JURIDISCHE DIENST

44. CBS/2021/1119 | Verzoek tot vrijstelling van heffing leegstand Rijselstraat 24 n.a.v. uitoefening 
voorkooprecht. 
Samenvatting

Bij gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2021 werd de ontwerpakte tot aankoop van het pand gelegen 
Rijselstraat 24 goedgekeurd, dit na uitoefening van het voorkooprecht door de stad Menen op 04 
februari 2021.  Het schepencollege ontving verzoek tot vrijstelling van leegstandsbelasting, gezien de 
effectieve akte pas zal kunnen verleden worden na datum van jaarlijkse verjaardag van de 
inventarisatie (13 mei).

Besluit: Ter kennis genomen en vrijwstelling wordt verworpen.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

45. CBS/2021/1133 | Zomerbar Oskaar op 2 en 3 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Zomerbar Oskaar op 2 en 3 juli 2021 op de 
terreinen van Chiro Oskaarke gelegen in de Hospitaalstraat te Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd



46. CBS/2021/1151 | Plechtigheid aan de Sluizen op 19 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Plechtigheid aan de Sluizen op 19 juni 
2021 te Menen (thv de oude sluizen).

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2021/1156 | Reckebilck op 3 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Reckebilck op 3 juli 2021 te Vander 
Merschplein Menen.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2021/1162 | Groot scherm EK-voetbal café XXXXXXX van 11 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van een groot scherm om het volledig EK-voetbal uit 
te zenden op het terras van café XXXXXXX van 11 juni 2021 tot en met 11 juli 2021.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2021/1163 | Groot scherm EK-voetbal Volksplein van 12 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van een groot scherm om het EK-voetbal uit te 
zenden op het Volksplein van 12 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 (alle wedstrijden van van België + de 
finale).

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

50. CBS/2021/1106 | Ambtshalve inschrijving 
Samenvatting

Ambtshalve inschrijving 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

51. CBS/2021/843 | GBS de Wonderwijzer: tijdelijke aanstellingen: instaplestijden en i.v.v. korte en 
gewone afwezigheden. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer: tijdelijke aanstellingen: instaplestijden en i.v.v. korte en gewone afwezigheden.

Besluit: Goedgekeurd



52. CBS/2021/1020 | GBS de Wonderwijzer: tijdelijke aanstellingen in de uren extra remediëring. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer: tijdelijke aanstellingen in de uren extra remediëring.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

53. CBS/2021/1136 | Aanvraag tot uitbatingsvergunning XXXXXXXXXX - Rijselstraat 288 te 8930 
Menen 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbatingsvergunning XXXXXXXXXX - Rijselstraat 288 te 8930 Menen

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2021/1159 | RFI Station Menen 
Samenvatting

RFI station Menen

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

55. CBS/2021/1083 | Vrije tijd en onderwijs - Stadsmarketing - Goedkeuring aanstelling in 
equivalenten jobstudenten ten behoeve van de evenementen gedurende zomer 2021 
Samenvatting

Vrije tijd en onderwijs - stadsmarketing - Goedkeuring aanstelling in equivalenten jobstudenten ten 
behoeve van de evenementen gedurende zomer 2021

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2021/1113 | Afdeling Secretariaat en IDPB - intrekking verlenging van de ter beschikking 
stelling van een statutair ambtenaar ikv contact- en bronopsporing via W13 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB - intrekking verlenging van de ter beschikkingstelling van een statutair 
ambtenaar ikv contact- en bronopsporing via W13

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2021/1115 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende 
diensten - depot Lauwe - her aanstelling van voltijdse hulptechnieker E1-E3 - bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende diensten heraanstelling van 
voltijdse hulptechnieker E1-E3 - openbaar patrimonium - bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd



58. CBS/2021/1117 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technisch uitvoerende 
diensten - depot Menen her aanstelling tijdelijk voltijds (38/38) hulptechnieker E1-E3 - bepaalde 
duur 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technisch uitvoerende diensten - her aanstelling 
tijdelijk voltijds (38/38) hulptechnieker - bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


