
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 1 april 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

AGB

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/668 | Patrimonium. Beslissing tot instelling burgerlijke vordering inzake 
doorgangsrecht en aanstelling raadsman. 

Samenvatting

Het schepencollege beslist om burgerlijke vordering in te stellen voor de vrederechter inzake 
betwisting  betreffende doorgangsrecht . Hiertoe wordt de aanstelling van een raadsman 
bevestigd. 

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2020/675 | Beslissing tot aanstellen raadsman in kader van handhavingsdossier. 

Samenvatting

Het Schepencollege beslist tot aanstelling raadsman in het kader van handhavingsdossier 
ruimtelijke ordening.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

3. CBS/2020/666 | Poetsdienst - heraanstelling hulptechnieker schoonmaak (22,8/38) wegens 
ziekte van een hulptechnieker schoonmaak (19/38) met uitbreiding (3,8/38). 

Samenvatting

Poetdienst - aanvraag heraanstelling hulptechnieker schoonmaak (22,8/38) wegens ziekte van 
een hulptechnieker schoonmaak (19/38) en uitbreiding 3,8/38.



Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

4. CBS/2020/662 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd; 27.03.2020 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 13.03.2020 

Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 27.03.2020
- Verslag Raad van Bestuur dd. 13.03.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

5. CBS/2020/641 | Kennisgeving Omgevingsaanleg Oude Leielaan - AZ Delta 

Samenvatting

In het kader van de omgevingsaanleg Oude Leielaan - AZ Delta wordt de stand van zaken ter 
kennis gebracht.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2020/644 | 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

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

7. CBS/2020/656 | Ter kennisname: Opvang tijdens de Paasvakantie door lokaal bestuur ism 
scholen 

Samenvatting

Naar aanleiding van Covid 19, het coronavirus, en de beslissing van de Federale en Vlaamse 
regering om de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie bij de lokale 
besturen te leggen, nam het Stadsbestuur in samenspraak met de verschillende schoolnetten de 



volgende beslissing: 
Alle scholen van Menen, Rekkem en Lauwe voorzien tijdens de Paasvakantie opvang voor de 
volgende 3 groepen van gezonde leerlingen: 

1. Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen.
2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. 

3. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, die zich in een sociaal of medisch kwetsbare situatie 
(en/of een moeilijke thuissituatie) bevinden. 

Leerkrachten en personeel van het basisonderwijs nemen deze opvang voor zich in de vorm van 
een beurtrolsysteem. Alle scholen slagen er (voorlopig) in om voldoende personeel te voorzien. 

Scholen die al voor- en naschoolse opvang organiseerden, blijven dit tijdens de paasvakantie ook 
(betalend) doen. Ook op Paasmaandag wordt opvang voorzien. Bij vragen over de opvang tijdens 
de paasvakantie kan men terecht bij het meldpunt corona van Stad Menen: 056 529 
210, corona@menen.be. Specifieke vragen over onderwijs en opvang komen dan bij de 
afdelingsverantwoordelijke vrije tijd & onderwijs terecht.

In bijlage het persbericht, verspreid op 27/03/2020.

Besluit: Ter kennis genomen

TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

8. CBS/2020/642 | Annulatie erfgoeddag 

Samenvatting

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft Erfgoed Zuid-West beslist om Erfgoeddag te annuleren 
in 2020. De activiteit voor Menen: In het spoor van smokkelaars en kommiezen, zou doorgaan op 
za. 25/04/2020. Thema: De Nacht

Het thema zal wel worden overgenomen naar erfgoeddag 2021. Onze activiteit kunnen we 
volgend jaar op de planning zetten.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

9. CBS/2020/374 | Verslag van de vorige zitting dd. 25 maart 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 25 maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

10. CBS/2020/636 | ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 11.06.2020. Te verwijzen de 
gemeenteraad. 

Samenvatting

ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 11.06.2020

Besluit: Goedgekeurd

mailto:corona@menen.be


COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

11. CBS/2020/377 | 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

12. CBS/2020/647 | Goedkeuring aanschaf software in functie van animatorenwerving en 
animatorenplanning vakantiewerkingen 

Samenvatting

Goedkeuring aanschaf software in functie van efficiëntiewinst bij animatorenwerving en 
animatorenplanning voor de vakantiewerkingen (speelpleinwerking Menen en Lauwe, Mobspel 
en VPG)

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

13. CBS/2020/628 | Principiële goedkeuring voor de levering, plaatsing en installatie van een cubee 
pakjesautomaat op verschillende locaties . 

Samenvatting

Principiële goedkeuring van overeenkomst voor de plaatsing van een pakjesautomaat op 
verschillende locaties.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

14. CBS/2020/645 | 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

15. CBS/2020/632 | Principiële bepaling inplanting onderdelen proefproject mobipunt Waalvest 

Samenvatting

In samenwerking met Leiedal, een studiebureau en verschillende organisaties werd een 
proefproject rond de inrichting van een mobipunt opgestart op en rond de Waalvest. In een 
mobipunt is het de bedoeling om verschillende mobiliteitsalternatieven aan te bieden om een 
duurzaam alternatief voor de eigen wagen aantrekkelijker te maken. Na verschillende 
voorbereidende stappen is het noodzakelijk om verdere stappen te zetten om het project ook in 
de praktijk uit te rollen.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

16. CBS/2020/630 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Kortrijkstraat zn 

Samenvatting

Het perceel 34027 D 0037/02A000, gelegen te Kortrijkstraat zn schrappen uit de gemeentelijke 
inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2020/638 | Bodemsaneringsproject Waalvest 94+ 

Samenvatting

Advies bodemsaneringsproject Waalvest 94+

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2020/640 | Deelname subsidieaanvraag Gemeente voor de toekomst 

Samenvatting

De provincie West-Vlaanderen lanceert voor de tweede maal een oproep 'Gemeente voor de 
toekomst'. Hierbij is er voor bepaalde, geselecteerde projecten een subsidiemogelijkheid van 
50%. Stad Menen dient een aanvraag in voor twee projecten, namelijk 'Een Wonderwoudje in 
jouw gemeente' en 'Groene leefstraten'.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

19. CBS/2020/592 | ontwerp meergezinswoning Koning Astridlaan 1 en 1+ 

Samenvatting

voorstelling ontwerp tot het bouwen van een meergezinswoning te Lauwe, Koning Astridlaan 1 en 
1+

Besluit: Goedgekeurd



20. CBS/2020/600 | Milieueffectenbeoordeling van 2 Waalse ontwerpbesluiten: -Ontwerp van 
sectorale voorwaarden voor windparken met een totaal elektrisch vermogen van meer dan 0,5 
MW. -Ontwerp van ministerieel besluit met betrekking tot de akoestische studies van 
windparken. 

Samenvatting

Milieueffectenbeoordeling van 2 Waalse ontwerpbesluiten.
-Ontwerp van sectorale voorwaarden voor windparken met een totaal elektrisch vermogen van 
meer dan 0,5 MW
-Ontwerp van ministerieel besluit met betrekking tot de akoestische studies van windparken.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/603 | Regionale visie detailhandel opgemaakt door de intercommunale Leiedal. 
Vraag naar feedback en engagement van het CBS tegen 24-04-2020. 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar zitting van 15 april 2020.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

22. CBS/2020/375 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

23. ZONDER VOORWERP 

FINANCIËN

FINANCIËN

24. CBS/2020/376 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 01 april 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 01 april 2020 voor een 
totaalbedrag van 590.064,57 euro.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2020/653 | Kohier gemeentebelasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 2019. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 2019.



Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

26. CBS/2020/655 | Nieuwe datum Grensloop 2021 vrijdag 28 mei 2021 

Samenvatting

De volgende editie Grensloop 2021 gaat door op vrijdag 28 mei 2021.

Samen met de boodschap van de afgelasting van de editie van dit jaar willen we aan alle 
deelnemers van de editie van vorig jaar direct de nieuwe datum meegeven.

Zo kunnen ze dit reeds noteren in hun agenda en wordt de boodschap iets positiever.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

27. CBS/2020/633 | Sint-Jansbraderie op 27 juni 2020 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar zitting van 15 april 2020.

28. CBS/2020/634 | Verplaatsen herdenkingsplechtigheid 75 jaar bevrijding WOII - 8 mei 2020 naar 
november 2020. 

Samenvatting

Annulatie herdenkingsplechtigheid 75 jaar bevrijding WOII op 8 mei 2020 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/635 | Communicatie en overzicht ingezonden en geannuleerde evenementen 
omwille van de coronacrisis. 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en geannuleerde/uitgestelde 
evenementen door de coronacrisis en de geplande evenementen.

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2020/652 | Aankoop witte vlaggen 

Samenvatting

Als dank voor het zorgpersoneel en als boodschap van solidariteit, werden verschillende offertes 
opgevraagd voor de aankoop van witte vlagen om aan de openbare gebouwen te hangen. 

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR



31. CBS/2020/646 | Vraag kerkfabriek St Vedastus voor toestemming om elektriciteitskeuring uit te 
voeren en de financiering ervan door de stad. 

Samenvatting

Na een bedrijfsbezoek door Liantis (tak gezondheid en welzijn op het werk) is men tot de 
vaststelling gekomen dat er geen keuringsverslag elektriciteit bestaat voor de St Vedastuskerk. De 
kerkfabriek wenst dit te regulariseren en vraagt de stad om de kosten te dragen voor onderzoek 
en keuring.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/648 | Restauratie na stormschade St Vedastuskerk. 

Samenvatting

Na een storm is vastgesteld dat een glas-in-lood paneel is losgekomen en beschadigd in de St 
Vedastuskerk.  De kerkfabriek vraag toestemming om een firma aan te stellen voor de restauratie 
via financiering stad Menen.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

33. CBS/2020/616 | Onderwijs: goedkeuring organisatie Technopolis ON Tour voor leerlingen 
eerste graad secundair - schooljaar 2020-2021. 

Samenvatting

Onderwijs: goedkeuring organisatie Technopolis ON Tour voor leerlingen eerste graad secundair - 
schooljaar 2020-2021.

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

34. CBS/2020/643 | Maatregelen Covid 19 : organisatie van een afhaalsysteem voor 
bibliotheekmaterialen. 

Samenvatting

Maatregelen Covid 19 : voorstel om vanaf 2 april de bibliotheekleden de kans te geven om een 
pakket bibliotheekmaterialen te ontlenen door middel van afhaling.

Besluit: Goedgekeurd

TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

35. CBS/2020/651 | Goedkeuring instapcontract op runnin'city app 

Samenvatting



Graag goedkeuring op in te stappen op de runnin'city app waarbij 2 routes worden aangemaakt. 
Een in Menen en een over Lauwe en Rekkem. Via gps wordt de route begeleid en krijgt men uitleg 
over de gemeente en zijn bezienswaardigheden.

De app is gratis te downloaden door de gebruiker. 

Dit contract loopt over 3 jaar en er wordt een jaarlijkse kost van 1764€ gerekend.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

36. CBS/2020/530 | Medewerker (C1-C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst - tewerkstellingsplaats 
Stad 

Samenvatting

Medewerker (C1-C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst - tewerkstellingsplaats Stad

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/531 | Afdeling Interne dienstverlening en organisatie - dienst communicatie - 
Medewerker visuele communicatie (C1- C3) (m/v) - Goedkeuren kandidatenlijst 

Samenvatting

Afdeling Interne dienstverlening en organisatie - dienst communicatie - Medewerker visuele 
communicatie (C1- C3) (m/v) - Goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


