
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 25 maart 2020 om 09:30 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

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

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Herman Ponnet, Schepen van Participatie

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. CBS/2020/627 | Goedkeuren regeling personeelsinzet tijdens Corona 

Samenvatting

Goedkeuren regeling personeelsinzet tijdens Corona

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

2. CBS/2020/605 | Verbouwing 'tabaksfabriek' Stand van zaken. 

Samenvatting

De werkzaamheden ‘herinrichting Tabaksfabriek’ gingen van start op dd .17.02.2020, de 
voltooiing ervan was voorzien juni 2020.  
Eens de werkzaamheden voltooid zijn zullen de polyvalente ruimtes kunnen worden gebruikt door 
de verscheidende stadsdiensten.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2020/607 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

4. CBS/2020/612 | Carnavalstoet 2020 - uitslag mooiste meense groep 

Samenvatting

Uitslag rangschikking 'mooiste meense groep' Carnavalstoet 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

5. CBS/2020/264 | Verslag van de vorige zitting dd. 18 maart 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 18 maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

VEILIGHEID

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

6. CBS/2020/560 | Indienen schuldvordering gemeenschapswachten overeenkomstig art. 7 van KB 
25 december 2017 

Samenvatting

Schuldvordering eerste schijf 2020 betreffende bijkomende financiering van de 
Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2020/566 | Goedkeuring voortgangsrapport SVPP 2018 - 2019 voor de periode september 
2019 - december 2019 

Samenvatting

Goedkeuring voortgangsrapportage Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) september - 
december 2019

Besluit: Goedgekeurd

8. CBS/2020/586 | Goedkeuring financieel dossier Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2018 - 
2019 MENEN 19 

Samenvatting

Goedkeuring financieel dossier Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2018 - 2019 MENEN 19



Besluit: Goedgekeurd

9. CBS/2020/587 | Goedkeuring financieel dossier contingent Gemeenschapswachten 2018 - 2019 
MENEN 19 

Samenvatting

Goedkeuring financieel dossier Gemeenschapswachten ACTIVA 2018 - 2019 MENEN 19

Besluit: Goedgekeurd

10. CBS/2020/589 | Goedkeuring financieel dossier: Bijkomende financiering 
gemeenschapswachten 2019 

Samenvatting

Goedkeuring financieel dossier omtrent bijkomende financiering gemeenschapswachten voor 
2019

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

11. CBS/2020/267 | 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

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

12. CBS/2020/602 | Aanstellen architect voor uitvoering facilitaire aanpassingen in het stadhuis. 
Gunning. 

Samenvatting

In zitting 12 februari 2020/201 stelde het CBS GW-GVW vast voor de opdracht tot aanstelling van 
een architect voor uitvoering facilitaire aanpassingen in het stadhuis. Gunning wordt gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd

13. CBS/2020/609 | Verbouwing kleedkamers sportzaal Vauban. Opdracht van werken. Gunning. 

Samenvatting

In zitting dd. 5 februari 2020/010 stelde de Gemeenteraad de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden vast voor de opdracht van werken tot verbouwing van de kleedkamers 
sportzaal Vauban. De procedure verliep openbaar. Gunning wordt voorgesteld waarbij de 
uitvoering luidens het bestek wordt voorzien tussen de speelzeizoenen voor de gebruikers met 
name van 15 april 2020 tot 15 oktober 2020.



Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

14. CBS/2020/595 | Aanleg garagestraat Dronckaertstraat-Tuinwijk: uitwerking voorstel/raming 

Samenvatting

Naar aanleiding van de sloop van de Tuinwijkschool in Lauwe werd een bevraging georganiseerd 
met betrekking tot de aanleg van een garageweg achter de woningen Dronckaertstraat te Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/596 | Revitaliseringsproject LAR : stand van zaken opmaak ontwerp. 

Samenvatting

Studiebureau Sweco / Leiedal vraagt in het kader van de studie revitalisering LAR om beslissing 
omtrent openstaande zaken.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

16. CBS/2020/582 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Meersweg, LAR 
Zuid 

Samenvatting

Het perceel 5e AFD, sectie C, 591F, gelegen te Meersweg, LAR Zuid schrappen uit de 
gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

17. CBS/2020/599 | princiepsontwerp tot het bouwen van 2 rijwoningen Larstraat 141 met 
doorgang naar achtergelegen garagestraat en inrichting van 10 parkeerplaatsen 

Samenvatting

voorstelling ontwerp tot het bouwen van 2 rijwoningen Larstraat 141 met doorsteek naar de 
achtergelegen garagestraat en inrichting van 10 parkeerplaatsen

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2020/617 | Menen Lauwe Bramier: infrastructuurwerken - ontwerpdossier en 
plaatsingsprocedure. RVB Leiedal 13 maart 2020. 

Samenvatting

Menen Lauwe Bramier: infrastructuurwerken - ontwerpdossier en plaatsingsprocedure.
RVB 13 maart 2020

Besluit: Goedgekeurd



VERGUNNINGEN

OMGEVING

19. CBS/2020/265 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/579 | Verdeling van Een handelspand gelegen in de Lauwbergstraat 135 te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 530 c 3 - Dossier 1032 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van Een handelspand gelegen in de Lauwbergstraat 135 te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 530 c 3, zie bijgevoegd kadasterplan 
meegestuurd door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

21. CBS/2020/266 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 25 maart 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 25 maart 2020 voor een 
totaalbedrag van 276.722,21 euro.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/580 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1162 tot en met nr. 1163 
voor een totaalbedrag van 50.000 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1162 tot en met nr. 1163 voor een 
totaalbedrag van 50.000 euro.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2020/590 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen 

Samenvatting

gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - 
kwartaal 3/2019

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME



24. CBS/2020/571 | Sint-Jansbraderie op 27 juni 2020 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar de zitting van 1 april 2020.

25. CBS/2020/613 | Verplaatsen herdenkingsplechtigheid 75 jaar bevrijding WOII - 8 mei 2020 naar 
november 2020. 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar de zitting van 1 april 2020.

26. CBS/2020/619 | Communicatie en overzicht geannuleerde evenementen omwille van de 
coronacrisis. 

Samenvatting

Overzicht van de geannuleerde/uitgestelde evenementen door de coronacrisis en de geplande 
evenementen na 19 april. 

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/620 | Princiepsbeslissing nominatieve -en projectsubsidies 

Samenvatting

In het CBS van 11 maart werden 3 projectsubsidies goedgekeurd. Door de huidige coronacrisis 
konden niet alle evenementen doorgaan. Er wordt gevraagd om de huidige aanvragen on hold te 
zetten en een beslissing te nemen inzake de uitbetaling.

Het college van Burgemeester en Schepenen ontvangt hierbij ook een overzicht van de 
evenementen die plaatsvinden vanop heden tem juli 2020 en een nominatieve subsidie van Stad 
Menen ontvangen. Voor sommige evenementen komt Stad Menen ook tussen voor de betaling 
van Sabam. Stad Menen neemt een beslissing omtrent de uitbetaling hiervan. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

28. CBS/2020/583 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: Loopbaanonderbreking van 
een lerares en vervanging gedurende haar aanwezigheid. 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: XXXXXX  lerares Muzikale en Culturele Vorming 
vraagt loopbaanonderbreking aan voor ouderschapsverlof.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

29. CBS/2020/558 | Vlaio. Oproep premie infosessie (s) 'Het internet : ook uw zaak'. Voorstel tot 
intekenen voor  organisatie 2 sessies 

Samenvatting

Oproep Vlaio ivm premie Infosessie 'Het internet. Ook uw zaak' - 

In 2020  kan de stad opnieuw intekenen voor de projectoproep 'Het Internet : ook uw zaak'. (cfr 
2018 - 2019 - telkens 2 sessies)



Tussenkomst :   € 2065/sessie   
Gezien de bijzonder grote bijval van de handelaars, voorstel om opnieuw 2 x in te tekenen 

Voorstel om samen te werken met Mex United (2 sessies in het najaar)

- 'als handelaar heb je troeven - Maar heb je ook een oneerlijk voordeel? '

- 'Wat als Jezus Wifi had?

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

30. CBS/2020/518 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - werkvrouw - genezing zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie. 

Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - werkvrouw - genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/537 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst veiligheid / gemeenschapswachten - 
voltijds preventie-deskundige B1-B3 - ontslag in onderling akkoord. 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst veiligheid / gemeenschapswachten - voltijds preventie-
deskundige B1-B3 - ontslag in onderling akkoord.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/561 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering P&V - Toekenning rente naar 
aanleiding van blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - kennisname 
beslissing arbeidsongevallenverzekering P&V - Toekenning rente naar aanleiding van blijvende 
arbeidsongeschiktheid.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/585 | Stad - Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - aanvraag ontslag in 
onderling akkoord -  voltijds (38/38) administratief medewerker. 

Samenvatting

Stad - Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - aanvraag ontslag in onderling akkoord -
  voltijds (38/38) administratief medewerker.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/604 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technische uitvoerende 
diensten -  Depot Menen - disponibiliteit hulptechnieker 



Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technische uitvoerende diensten - Depot Menen 
- Disponibiliteit hulptechnieker

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/618 | Afdeling Stadsontwikkeling - aanstelling afdelingsverantwoordelijke 
(beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - voltijds – contractueel onbepaalde 
duur 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - aanstelling afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) 
Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - voltijds – contractueel onbepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

36. CBS/2020/621 | Amtshalve schrapping 

Samenvatting

Ambtshalve schrapping

Besluit: Goedgekeurd

SPORTDIENST

37. CBS/2020/610 | Communicatie omtrent de annulatie van de Grensloop 2020 + voorstel nieuw 
evenement (los van Grensloop) 

Samenvatting

Er wordt beslist om volgende week donderdag 26 maart te communiceren omtrent de afgelasting 
van de Grensloop 2020 naar de reeds ingeschreven personen alsook om alle ingeschreven 
deelnemers volledig terug te betalen. Daarnaast worden ook de sponsors gecontacteerd die reeds 
toezegden dat de editie van mei 2020 niet zal doorgaan wegens corona.

Er wordt ook de toestemming gegeven aan dienst evenementen en sport om het concept 
nieuwjaarsloop in combinatie met nieuwjaarsdrink te organiseren in Park Ter Walle 

Een concreet voorstel omtrent dit nieuwe concept wordt in detail uitgewerkt en op een later 
tijdstip voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


