
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 22 januari 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

PERSONEEL

PERSONEEL

1. CBS/2020/044 | Doorverwijzing naar gemeenteraad : Goedkeuren rechtspositieregeling van het 
personeel van stad en OCMW Menen 

Samenvatting

Doorverwijzing naar gemeenteraad: Goedkeuren rechtspositieregeling van het personeel van stad 
en OCMW Menen.

Besluit: Goedgekeurd

2. CBS/2020/087 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid - gemeenschapswacht-vaststeller 
(C1-C3) (m/v) - afsluiten kandidatenlijst. 

Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid - gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3) (m/v) - 
afsluiten kandidatenlijst.

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

3. CBS/2020/117 | Opheffing reglement sociaal pedagogische toelage. 

Samenvatting

Op de gemeenteraad van 16 december 2013 werd het reglement houdende toekenning van een 
stedelijke vakantietoelage aan langdurige zieken en mindervaliden en het reglement houdende 
toekenning van een sociaal pedagogische toelage voor thuisverzorging van kinderen met een 
ernstige handicap afgeschaft - op basis van het beperkt aantal aanvragen. 

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 werd het reglement sociaal pedagogische toelage 
opnieuw ingevoerd en goedgekeurd. 



Op de gemeenteraad van 19 december 2016 werden de aanpassingen in het reglement sociaal 
pedagogische toelage goedgekeurd. 

Aantal uitbetaalde sociaal pedagogische toelage sinds 2015: 

2015 9 450 euro

2016 13 650 euro

2017 11 1100 euro

2018 9 900 euro

2019 13 1300 euro

Vermits er voor het  reglement sociaal pedagogisch toelage maar een beperkt aantal 
aanvragen  en uitbetalingen zijn, wordt voorgesteld om het reglement sociaal pedagogische 
toelage af te schaffen met ingang van 1 januari 2020.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

4. CBS/2020/114 | Bezoek Provincie - 31 januari 2020 

Samenvatting

Agenda 31 januari: Overleg CBS - Bestendige Deputatie

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIE

5. CBS/2020/075 | LEIEDAL: Agenda Raad van Bestuur 10.01.2020 en Verslag Raad van Bestuur 
13.12.2019. 

Samenvatting

LEIEDAL
- Agenda Raad van Bestuur 10.01.2020
- Verslag Raad van Bestuur 13.12.2019

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

6. CBS/2020/069 | Verslag Commissie wonen en zorg 12 december 2019 

Samenvatting

Op 12 december 2019 vond de commissie wonen en zorg plaats.

In bijlage het verslag ter kennisname. 

Besluit: Ter kennis genomen

AGB



AGB

7. CBS/2020/112 | OC Lauwe - stand van zaken (dak) 

Samenvatting

Er wordt een stand van zaken gegeven aan het CBS aangaande de problematiek van het dak in de 
grote zaal.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

8. CBS/2020/102 | 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

OPENBARE WERKEN

9. CBS/2020/076 | Kennisname verslag PSG 16 december 2019 

Samenvatting

Op maandag 16 december 2019 werd een projectstuurgroep samengeroepen om verschillende 
agendapunten te bespreken.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

KABINET

10. CBS/2020/113 | Kennisname goedkeuring project intergemeentelijke verweefcoach 

Samenvatting

In zitting van 28 augustus 2019 besloot het college om deel te nemen aan het projectvoorstel van 
Leiedal voor de aanstelling van een 'intergemeentelijke verweefcoach' in het kader van de 
projectoproep verweefcoaching van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 
(VLAIO). Op 11 september 2019 keurde het college een samenwerkingsovereenkomst 
'intergemeentelijke verweefcoaching' goed. Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken vast 
te leggen tussen alle betrokken partijen.

Per mail van 17 januari 2020 werd het college op de hoogte gebracht van de formele goedkeuring 
van het project intergemeentelijke verweefcoach.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING



11. CBS/2020/074 | Verslag plenaire vergadering PRUP fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem. 

Samenvatting

Kennisname verslag plenaire vergadering Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringplan (PRUP) 
Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem.

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2020/078 | Interactieve sessie urban sprawl (VVSG) - vraag tot samenwerking GECORO's 
stad Wervik en stad Menen. 

Samenvatting

Interactieve sessie urban sprawl (VVSG) - vraag tot samenwerking GECORO's stad Wervik en stad 
Menen.

Besluit: Ter kennis genomen

13. CBS/2020/086 | Toekenning erfgoedpremie volgens bijzondere procedure voor restauratie 
kasteelhoeve Goed Ten Boenaerde. 

Samenvatting

Toekenning erfgoedpremie door agentschap Onroerend Erfgoed voor Rekkemstraat 89.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

14. CBS/2020/104 | Ingezonden evenementenformulieren van 10 januari 2020 tot 16 januari 2020 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

15. CBS/2020/109 | Uitnodigingen CBS. 

Samenvatting

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

16. CBS/2020/068 | Kennisname overzicht dagelijks personeelsbeheer  - stad voor de periode van 
01 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. 

Samenvatting

Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het laatste kwartaal van 2019 (01 
oktober 2019 tot en met 31 december 2019).

Besluit: Ter kennis genomen



17. CBS/2020/080 | Kennisgeving timing selectieprocedures 2020 stad en OCMW 

Samenvatting

Kennisgeving timing selectieprocedures 2020 stad en OCMW

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

18. CBS/2019/2829 | Verslag van de vorige zitting dd. 15 januari 2020. 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 15 januari 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

19. CBS/2020/015 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 5 februari 2020 

Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 5 februari 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.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

20. CBS/2019/2832 | 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

JEUGD

JEUGDDIENST

21. CBS/2020/045 | Door te verwijzen naar de gemeenteraad van 5 februari 2020: Goedkeuren 
Convenant 't Skepke. 

Besluit: Dit agendapunt werd verdaagd.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

22. CBS/2020/055 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 



Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2020/077 | Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke premie voor gevelrenovatie 
van een handelspand 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling restbedrag gemeentelijke premie voor gevelrenovatie van een 
handelspand

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

24. CBS/2020/093 | Verbouwing kleedkamers sporthal Vauban. Vaststellen wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. (verwijzing Gemeenteraad 5.02.2020). 

Samenvatting

In het kader van de beoogde verbouwing van de sportzaal Vauban en bijhorende infrastructuren 
wil het College prioritair de integrale vernieuwing van de kleedkamers en sanitaire infrastructuren 
die ondergronds gesitueerd zijn realiseren. Ontwerp met bestek ligt voor ter aanbesteding. De 
werken worden geraamd op € 380.000 exclusief BTW . De Gemeenteraad dient de wijze van 
gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2020/094 | Vernieuwing dak gebouw CC de Steiger.Ontwerp. Vaststelling van de wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden.(verwijzing Gemeenteraad 5.02.2020). 

Samenvatting

Bij de studie van de verbouwing sporthal Vauban komen bijkomend noodzakelijke vernieuwingen 
naar boven zo ondermeer de dakbedekking te beschouwen over het ganse CC gebouw 
inbegrepen de sportzaal. Aan de architect verbouwing sportzaal Vauban wordt gevraagd deze 
vernieuwing bijkomend te ontwerpen en op te volgen. Dit beoogt de uitbreiding van zijn contract 
bij toepassing van artikel 38/1 KB Uitvoering.  De Gemeenteraad dient de voorgestelde 
gunningswijze vooraf te bevestigen. 

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

26. CBS/2020/096 | Structureel onderhoud waterlopen en grachten 2017. Herhalingsopdracht dj 
2020. Gunning. 

Samenvatting

Met het oog op de tijdige reiniging van grachten en waterlopen dient de 
aannemingsovereenkomst dj 2017 te worden herhaald voor het dienstjaar 2020. Gunning wordt 
gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd



OPENBARE WERKEN

27. CBS/2020/095 | Heraanleg Lauwe Plaats. Opmaak ontwerp. Vaststellen wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden (voor verwijzing Gemeenteraad 5.02.2020). 

Samenvatting

In het meerjarenprogramma 2020-2025 wordt voorzien om de herinrichting van Lauwe Plaats te 
realiseren. Hiervoor dient in eerste instantie een studiebureau aangesteld te worden om deze 
opdracht op te nemen. Om dit studiebureau te kunnen aanstellen, werd een bestek opgemaakt 
ter doorverwijzing naar de gemeenteraad van 5/02/2020.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

28. CBS/2020/098 | Uitrol elektrische laadpalen - voorstel locaties 2020 

Samenvatting

Uitrol elektrische laadpalen - voorstel locaties 2020

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

29. CBS/2020/101 | 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

30. CBS/2019/2918 | Principieel advies installatie tractorsluis in de Geluwestraat in het verlengde 
van de Komerenstraat (= Geluwe) 

Samenvatting

Begin november kreeg de dienst mobiliteit de vraag vanuit Wervik of het mogelijk zou zijn om 
maatregelen te nemen tegen sluipverkeer die via de Geluwestraat Geluwe binnen- en 
buitenrijdt.  Vanuit Wervik kwam dan ook de vraag om op de grens tussen Menen en Geluwe een 
tractorsluis te plaatsen.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2020/081 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de verkeerscirculatie in de 
Zonnestraat en de Kroonstraat te Menen. Wijziging. Vaststelling. Te verwijzen naar de 
gemeenteraadszitting dd. 5 februari 2020 

Samenvatting



Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de aanpassing van de verkeerssignalisatie in 
de Kroonstraat en de Zonnestraat n.a.v. het toestaan van tegen richting te fietsen in 
eenrichtingsstraten.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/082 | Aanvullend verkeersreglement inzake de voorrangsregeling in de 
Knokbeeklaan te Lauwe. Vaststelling. Te verwijzen naar de gemeenteraadszitting dd. 5 februari 
2020 

Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de aanpassing van de voorrangsregeling in de 
Knokbeeklaan te Lauwe.

Te verwijzen naar de gemeenteraadszitting dd. 05.02.2020

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

33. CBS/2020/083 | Deelname participatief luik regionale onthardingsstrategie 

Samenvatting

In het laatste werkingsjaar van het strategisch project ZeroRegio (klimaatmitigatie en –adaptatie) 
wenst Leiedal in samenwerking met de lokale besturen een regionale onthardingsstrategie op te 
maken. De regionale onthardingsstrategie zal in 2020 vorm krijgen door onder andere 
werksessies, infosessies, het klimaatatelier 2020 en een participatief traject. Het participatief 
traject is tweeledig: ‘ontharding in de publieke ruimte’ en ‘onthard je eigen voortuin’. Leiedal stelt 
de vraag om tegen 23 januari met een collegebeslissing te laten weten of we wensen deel te 
nemen aan het participatief luik van de regionale onthardingsstrategie.

 

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/084 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Bruggestraat 574, 
8930 Menen 

Samenvatting

Het perceel Menen 2 afd, sectie A, nr. 145G, gelegen te Bruggestraat 574, 8930 Menen schrappen 
uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/097 | Schrappen percelen uit gemeentelijke inventaris risicogronden: Wervikstraat 
211, 8930 Menen 

Samenvatting

Het perceel Menen 1e afdeling, sectie F, nrs. 520H, gelegen te Wervikstraat 211, 8930 Menen 
schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN



OMGEVING

36. CBS/2019/2830 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

37. CBS/2019/2831 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 22 januari 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 22 januari 2020 voor een 
totaalbedrag van 182.464,51 euro.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/107 | Kohier gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt. Aanslagjaar 2019 – deel 2.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/108 | Kohier belasting op handelspanden die beschouwd worden als leegstaand. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op handelspanden die beschouwd 
worden als leegstaand. Aanslagjaar 2019 – deel 2.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

40. CBS/2020/071 | Kindercarnaval en showavond Prins Carnaval op 01/02/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kindercarnaval en showavond Prins 
Carnaval op 01/02/2020 te Park Ter Walle

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/073 | Sweet 18 Gaenne - 16 Bo op 07/02/2020 te Lagoa 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sweet 18 Gaenne - 16 Bo op 07/02/2020 
te Lagoa

Besluit: Goedgekeurd



42. CBS/2020/085 | Personeelsfeest stad en OCMW Menen op 07/02/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Personeelsfeest stad en OCMW Menen 
op 07/02/2020 te Park Ter Walle

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2020/088 | Nieuwjaarsdrink PZ Grensleie (interventie) op 14/02/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Nieuwjaarsdrink PZ Grensleie 
(interventie) op 14/02/2020 te Park Ter Walle

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/090 | Chirostnaap op 21/02/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Chirostnaap op 21/02/2020 te Hoeve 
Delaere

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/100 | Stressfactor LIVE - Schoolfestival Sint-Aloysiuscollege op 25/05/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Stressfactor LIVE op 25/05/2020 te Sint-
Aloysiuscollege Menen

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2020/105 | Kazemattentocht op 29 februari 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kazemattentocht op 29 februari 2020 te 
Menen.

Start en aankomst: Sint-Jorisschool Menen

Halteplaats aan Badhuis 

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/106 | Axo Academy - expo en opendeurdag op 16 februari 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Axo Academy op 16 februari 2020 te Axo 
Industries gelegen in de Lageweg te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/111 | Ketnet Stip-it van 14 februari tot 21 februari 2020 



Samenvatting

De Ketnet STIP-IT actie organiseert samen met het Vlaams Netwerk kies kleur tegen pesten de 
Vlaamse week tegen pesten. Ketnet zou graag hun logo en campagnebeeld, de 4 stippen, zo veel 
mogelijk in Vlaanderen willen verspreiden.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

49. CBS/2020/110 | Efro Project : KI:SS - Promotieactie Week van de Markt' - 6-12 april 2020 icm OC 
West en OOWVM (Orde Onafhankelijke West-Vlaamse Marktkramers' 

Samenvatting

Voorstel tot deelname aan promoactie Week van Markt 6-12 april op de 3 wekelijkse markten
Voorstel tot organiseren persmoment bij start op + persmoment prijsuitreiking.

OC +West levert gratis ca 200 papieren boodschappentassen.

Besluit: Goedgekeurd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

50. ZONDER VOORWERP 

TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

51. CBS/2020/079 | Princiepsbeslissing - Nieuwe website toerisme - leuke adresjes 

Samenvatting

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor toerisme. Om de stad op een aantrekkelijke 
manier voor te stellen hadden we de bezoeker graag enkele bijzondere recatips meegegeven via 
de website. Adresjes die een bezoek aan onze stad en deelgemeenten een meerwaarde geven. 
Kan het college van Burgemeester en Schepenen akkoord gaan met volgende zaken:
1) de basisstructuur van de website
2) vermelden van een (dynamische)) selectie bijzondere adresjes op de website
3) een bevraging bij de recazaken om hun aanbod beter te leren kennen
4) aanmaak van een selectie criteria waaraan een bijzonder adresje moet voldoen

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

52. CBS/2020/063 | Goedkeuren aansturing schoonmaakploegen stadsdiensten per 01/02/2020. 

Samenvatting

Goedkeuren aansturing schoonmaakploegen stadsdiensten per 01/02/2020.

Besluit: Goedgekeurd



Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


