
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 15 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

ALGEMEEN

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

1. CBS/2020/736 | Gemeenteraad/OCMW-Raad 6 mei 2020 - Opties om digitaal te vergaderen 

Samenvatting

De verschillende maatregelen om de Gemeente- en OCMW-raad digitaal te laten verlopen 
worden voorgesteld aan het CBS.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

2. CBS/2020/707 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 18.03.2020 

Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 18.03.2020

Besluit: Ter kennis genomen

3. CBS/2020/710 | MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 05.03.2020 

Samenvatting

MIROM - Verslag raad van bestuur dd. 05.03.2020

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2020/719 | LEIEDAL - agenda Raad van Bestuur dd. 10.04.2020 

Samenvatting

LEIEDAL - agenda Raad van Bestuur dd. 10.04.2020

Besluit: Ter kennis genomen



OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2020/721 | 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

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2020/688 | Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het eerste 
kwartaal van 2020 (1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020). 

Samenvatting

Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het eerste kwartaal van 2020 (1 
januari 2020 tot en met 31 maart 2020).

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/512 | Verslag van de vorige zitting dd. 08 april 2020. 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 08 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

8. CBS/2020/713 | MIROM: bijeenroeping algemene vergadering dd. 04.06.2020 - te verwijzen 
naar de Gemeenteraad van 06.05.2020 

Samenvatting

MIROM: bijeenroeping algemene vergadering dd. 04.06.2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

9. CBS/2020/718 | WVI - algemene vergadering dd. 03.06.2020 - te verwijzen naar de 
gemeenteraad van 06.05.2020 

Samenvatting

WVI - algemene vergadering dd. 03.06.2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

10. CBS/2020/720 | Kennisgeving van de mogelijkheid tot invoering Gementelijke administratieve 
sancties (GAS) bij inbreuken op de corona-reglementering 

Samenvatting

Door het volmachtenbesluit dd. 06.04.2020 kunnen ook GAS-boetes worden opgelegd door de 
politie t.a.v. wie de coronamaatregelen overtreedt ( 250 euro per inbreuk ). Dit dient te worden 
goedgekeurd in een gemeentelijk politiereglement. Deze wetgeving wordt ter kennis gebracht 
aan het schepencollege.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

11. CBS/2020/515 | 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/2020/709 | Doorverwijzing naar Gemeenteraad 06/05/2020: Goedkeuring renteloze lening 
aan Scouts Menen door stad Menen. 

Samenvatting

Scouts Menen vraagt goedkeuring tot renteloze lening aan Stad Menen van 30.000 € 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

13. CBS/2020/714 | Uitvoeren van conditiemeting van 2 schoolgebouwen volgens NEN2767 en 
asbestinventaris. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting

Met het oog op een aanzet tot een beter technisch beheer van het gebouwenbestand is een 
goede kennis van de diverse technische condities van elk gebouw essentieel. Ten einde te komen 
tot een gedegen conditiestaatmeting wordt als eerste stap gezocht naar kennis en aanpak op het 
terrein. Een prijsvraag in aanvaarde factuur met uitgewerkt bestek wil hieraan tegemoet komen. 
De opdracht werd beperkt tot de 2 schoolgebouwen gemeentelijk basisonderwijs. Gunning wordt 
voorgesteld bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd



14. CBS/2020/716 | Leveren en plaatsen zonnescreens bezinningsruimte Dadizelestraat. Gunning 
bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting

Ten einde tijdens plechtigheden in de zomerperiode de binnenruimte van de stedelijke 
begraafplaats langs de Dadizelestraat enigszins wat koeler te houden is de voorziening van 
zonnescreens aangewezen. Prijsvraag en gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

15. CBS/2020/712 | Heraanleg Lauwe Plaats. Opmaak ontwerp. Gunning. 

Samenvatting

In zitting 5 februari 2020/017 stelde de Gemeenteraad de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden vast voor de opdracht van diensten houdende de opmaak van een ontwerp 
van heraanleg van de Plaats te Lauwe. Als gunningswijze werd de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking weerhouden. Gunning wordt voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

16. CBS/2020/715 | Sloopwerken panden Capucijnenweg. Opvolging archeologische nota. Gunning 
bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting

In de archeologische nota opgemaakt in het kader van de toekenning van de sloopvergunning 
sloopwerken panden Capucijnenweg is bepaald dat na de sloop van de woningen er 2 proefputten 
dienen te worden gemaakt ten einde de archeologische conditie van betrokken terrein te kunnen 
vaststellen. Een archeoloog dienstverlener diende hiertoe bijkomend te worden aangesteld. Mag 
worden gegund bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

17. CBS/2020/722 | 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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

18. CBS/2020/703 | Betwisting factuur werken voor derden 

Samenvatting



Betwisting factuur werken voor derden naar aanleiding van plaatsen nadarhekkens ter beveiliging 
van een magazijn in de Leiestraat

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/717 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 

Samenvatting

Aanvragen parkeerplaats mindervaliden. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

20. CBS/2020/670 | Goedkeuring plaatsen bestemmingsplannen op website Menen. 

Samenvatting

Vraag tot goedkeuring van het plaatsen van bestemmingsplannen op website Menen.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/676 | Regionale visie detailhandel opgemaakt door de intercommunale Leiedal. 
Vraag naar feedback en engagement van het CBS tegen 24-04-2020. 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/706 | Taken Leiedal binnen de projectregie - voorstel voor volgend kwartaal - advies 
Leiedal materiaal, verlichting en meubilair 

Samenvatting

Taken Leiedal binnen de projectregie - voorstel voor volgend kwartaal.

advies Leiedal materiaal, verlichting en meubilair

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

23. CBS/2020/513 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2020/689 | Ruiling van een perceel grond met gascabine gelegen in de Yv. Serruysstraat 
42+ te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 958 z 15 - Dossier 
1035 



Samenvatting

Aanvraag tot het ruilen van een perceel grond met gascabine gelegen in de Yv. Serruysstraat 42+ 
te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 958 z 15 met een 
oppervlakte van 182 m², gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

25. CBS/2020/705 | Klacht bij Vaste Taalcommissie 

Samenvatting

De Vaste Taalcommissie brengt de stad op de hoogte van een klacht inzake gebruik van Engelse 
taal bij klachtbehandeling inzake sms-parkeren.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

26. CBS/2020/514 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 15 april 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 15 april 2020 voor een 
totaalbedrag van 907.419,67 euro.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/723 | Andere toelagen 2020 - deel 1 

Samenvatting

Goedkeuren van nominatieve subsidies voorzien in het budget 2020 - deel 1

Besluit: Goedgekeurd

BURGERLIJKE STAND

BURGERLIJKE STAND

28. CBS/2020/701 | Begraafplaatsenbeheer - concessies 

Samenvatting

Goedkeuren lijsten nieuwe graf-, columbarium- en urnenveldconcessies - bijzettingen overtallige 
urne - hernieuwingen, verlengingen, wijzigingen van concessies

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

29. CBS/2020/728 | Laptops voor kansarme leerlingen in Menen zonder laptop/pc thuis 

Samenvatting



Naar aanleiding van de Federale coronamaatregelen tot en met 19 april en de onduidelijkheid of 
lessen op school na de Paasvakantie opgeschort blijven, bereiden scholen zich voor op digitaal 
afstandsonderwijs. Leerlingen die thuis geen computer hebben, dreigen hierdoor een 
leerachterstand op te lopen. Voor kansarme leerlingen in het basisonderwijs die thuis geen 
laptop/pc ter beschikking hebben en waarvoor de scholen zelf geen oplossing kunnen bieden, 
gaat Stad Menen op zoek naar een oplossing via het verdelen van eigen tweedehandslaptops en 
de aankoop van tweedehandslaptops.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

30. CBS/2020/614 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - her aanstelling voltijds (38/38) 
contractueel Technieker - vrachtwagenbestuurder (D1 -D3). 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - her aanstelling voltijds (38/38) contractueel 
Technieker - vrachtwagenbestuurder (D1 -D3).

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/615 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - her aanstelling 2 voltijds (38/38) techniekers D1 -D3. 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - her aanstelling 
2 voltijds (38/38) techniekers D1 -D3.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/724 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch 
coördinator-Werkvoorbereider (C1-C3) - goedkeuren kandidatenlijst 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch coördinator-
Werkvoorbereider (C1-C3) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/725 | Afdeling Onthaal en burgerzaken - administratief medewerker - genezing 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie 

Samenvatting

Afdeling Onthaal en burgerzaken  - administratief medewerker - genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/726 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Dienst evenementen - administratief 
medewerker - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - 
consolidatie 

Samenvatting



Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Dienst evenementen - administratief medewerker - genezing 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/727 | Afdeling Strategische cel - Stafmedewerker Projecten en organisatiebeheersing  
- genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie 

Samenvatting

Afdeling Strategische cel - Stafmedewerker Projecten en organisatiebeheersing - genezing zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


