
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 22 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

SECRETARIE

1. CBS/2020/781 | LEIEDAL - Algemene vergadering dd. 09.06.2020 - te verwijzen naar de 
Gemeenteraad van 06.05.2020 

Samenvatting

LEIEDAL - Algemene vergadering dd. 09.06.2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

2. CBS/2020/782 | De Lijn - 29e algemene vergadering van aandeelhouders - vooraankondiging. 

Samenvatting

De Lijn - 29e algemene vergadering van aandeelhouders - vooraankondiging

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CULTUUR

3. CBS/2020/761 | Verantwoordingsnota van de gemeenten betreffende de subsidie in het kader 
van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede voor 2019. 

Samenvatting

Jaarlijks wordt een verantwoordingsnota (bijlage 1) opgemaakt voor de Vlaamse Overheid mbt 
het gebruik van de ontvangen middelen voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie bij 
personen in armoede. De stad Menen ontvangt jaarlijks € 10.267.  Als tegenprestatie dienen de 
stad en het OCMW min. een zelfde bedrag in te brengen.  Het lokale netwerk beschikt alzo over € 
30.801. 



Deze nota toont aan welke bedragen gespendeerd zijn.  Het overzicht bevat de uitgaven 
ocmw/stad ter ondersteuning van personen in armoede bij hun vrijetijdsbesteding. 

Het houdt meer in dan de besteding van deze Vlaamse subsidie lokale netwerken.

Besluit: Ter kennis genomen

A-PUNT

AGB

AGB

4. CBS/2020/760 | Projecten AGB - Stand van zaken 

Samenvatting

De corona crisis had uiteraard ook zijn inpakt op de werking van het AGB. 

Een aantal zaken zijn wat vertraagd, andere niet.

Daarom een overzicht van de verschillende werven en projecten. 

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2020/753 | 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

6. CBS/2020/750 | Kennisname verslag bezoek Deputatie aan stad Menen op 31 januari 2020 

Samenvatting

Op 31 januari bezocht de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen stad Menen.

In het overleg tussen het stadsbestuur en de deputatie werden verschillende onderwerpen 
besproken waarbij wordt samengewerkt tussen de stadsdiensten en de provinciale diensten. De 
doelstelling was voornamelijk om na te gaan waar mogelijkheden liggen en waar precies prioritair 
dient te worden op ingezet.

Vanuit de provincie werd recentelijk een verslag overgemaakt. Dit verslag is terug te vinden in 
bijlage.

Besluit: Ter kennis genomen



CULTUUR

CC DE STEIGER

7. CBS/2020/757 | Update werking CC De Steiger 17/04/2020 

Samenvatting

Update werking CC De Steiger op 17/04/2020 over het inhoudelijke aspect en de personeelsinzet 
in tijden van Corona. 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2020/574 | Verslag van de vorige zitting dd. 15 april 2020. 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 15 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd

9. CBS/2020/639 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 6 mei 2020 

Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 6 mei 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

10. CBS/2020/735 | IMPULS - Algemene vergadering dd. 12.05.2020 

Samenvatting

IMPULS - Algemene vergadering dd. 12.05.2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

11. CBS/2020/746 | PSILON - Algemene vergadering dd. 16.06.2020 - te verwijzen naar de 
Gemeenteraad dd. 06.05.2020 

Samenvatting

PSILON - Algemene vergadering dd. 16.06.2020 - te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 06.05.20

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

12. CBS/2020/771 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 6 mei 2020: Beëindiging van de 
tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

Samenvatting

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid
betreft: Guy Blancke

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



13. CBS/2020/772 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 
06.05.2020 wegens COVID-19. Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 06.05.2020 ter 
bekrachtiging. 

Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van 
de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 06.05.2020 wegens COVID-19. Te 
verwijzen naar de Gemeenteraad van 06.05.2020 ter bekrachtiging.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

14. CBS/2020/577 | 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

15. CBS/2020/763 | Speelstraten: Richtlijnen nav coronamaatregelen 

Samenvatting

Vraag aan CBS inzake richtlijnen over het al dan niet organiseren van de speelstraten deze zomer

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

16. CBS/2020/738 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2020/739 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd



PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

18. CBS/2020/747 | Schilderwerken zaal Hoeve De Laere. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting

Ten einde de ruimtes van het nieuwe gebouwsgedeelte van Hoeve Delaere jeugdinfrastructuur 
Lauwe  op te frissen zijn schilderwerken aangewezen. Er werd een prijsofferte gericht aan 4 
kandidaten . Gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/748 | Project EFRO 1051 : LAR Businesscenter en Facilityblock. Kennisname 3e 
begeleidingscomité. Verlenging uitvoeringstermijn. Goedkeuring. 

Samenvatting

Op 11 december 2019 kwam het Begeleidingscomité project EFRO 1051 realisatie LAR 
Busunesscenter en Facilityblock bijeen. Op vraag van copromotor Leiedal werd een aanpassing 
van de projectdefinitie m.b.t. realisatiemodaliteiten Facilityblock aanvaard. Daarnaast werd ook 
een principiële bijkomende verlenging van de uitvoeringstermijn voorgesteld ter facilitering 
realisatie Facilityblock. Deze termijn wordt inmiddels ook beïnvloed door de gevolgen van het 
noodzakelijk gevoerd federaal coronabestrijdingsbeleid. Concreet wordt voorgesteld heden de 
aanvraag tot verlening uitvoeringstermijn in te dienen.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

20. CBS/2020/752 | Rioleringswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat: Voorstelling Bestek + 
Raming + Meetstaat. Verwijzing Gemeenteraad 6 mei 2020. 

 Besluit: Verdaagd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

21. CBS/2020/754 | 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

22. CBS/2020/737 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst 

Samenvatting

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten.

Besluit: Goedgekeurd



23. CBS/2020/742 | Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van een 
parkeerverbod ten behoeve van een gewijzigd traject van buslijn 82 

Samenvatting

Via de stedelijke Ouderenadviesraad werd de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn een bushalte 
te voorzien ter hoogte van het OC Lauwe. Op vandaag wordt deze site nog niet rechtstreeks 
ontsloten door het openbaar vervoer. De vraag werd dan ook voorgelegd aan De Lijn. Na enkele 
terugkoppelingen met De Lijn en de Ouderenadviesraad nam het schepencollege hierover een 
beslissing (CBS/2020/461).

Deze beslissing impliceert dat een bijkomend parkeerverbod in de Leiestraat als cruciaal wordt 
geacht om de vlotte doorgang voor de bus te garanderen. Het college verklaarde zich al eerder 
principieel akkoord (CBS/2019/2713).

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

24. CBS/2020/744 | Onderhoud bloembakken en -perken. Voorstel toewijzing opdracht. 

Samenvatting

Er werd een prijsvraag voor het onderhoud van de bloembakken en -perken gericht aan externe 
reguliere firma's.
Voorstel tot toewijzing.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

25. CBS/2020/755 | Maaien van wegbermen dienstjaar 2020. Gunning. 

Samenvatting

Ieder jaar dienen in voorjaar en zomer de nodige maaiwerken te gebeuren van graskanten en 
ruigten langs landelijke wegen ten einde de zichtbaarheid op deze wegen te handhaven. Het CBS 
stelde hiertoe reeds in zitting dd. 18 maart 2020 de gunningswijze en -voorwaarden vast bij 
goedkeuring tevens van de aan te schrijven lijst. Bij onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking werden 4 kandidaten aangeschreven. Gunning wordt voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

ICT

ICT

26. CBS/2020/532 | Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren 

Samenvatting

Standpuntbepaling vraag kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren

Besluit: Het voorstel om momenteel niet in te tekenen op de kostendelende vereninging voor GIS-
operatoren wordt goedgekeurd.



OMGEVING

OMGEVING

27. CBS/2020/699 | Voorontwerp Fiets- en voetgangersburg versie eind maart 2020 

Samenvatting

Voorontwerp Fiets- en voetgangersburg versie eind maart 2020 - vraag van DVW om advies

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

28. CBS/2020/575 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/734 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Oostkaai te Menen, kadastraal 
gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1004 k 4 - Dossier 1037 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Oostkaai te Menen, kadastraal 
gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 1004 k 4, gekend als lot nr. 127 van 
het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

30. CBS/2020/576 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 22 april 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 22 april 2020 voor een 
totaalbedrag van 627.061,91 euro.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/741 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 629000036 - aanslagjaar 2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als leegstaand aangaande kohierartikel 629000036 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/743 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 629000037 - aanslagjaar 2019 

Samenvatting



Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als leegstaand aangaande kohierartikel 629000037 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/762 | Kohier gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen-kramen-tafels-
stoelen-koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Aanslagjaar 2019 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen-kramen-
tafels-stoelen-koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

PARTICIPATIE

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

34. CBS/2020/764 | Verwijzing naar gemeenteraad van 6 mei 2020 - Reglement Burgerbudgetten 

Samenvatting

Aan het CBS wordt gevraagd om het reglement betreffende de burgerbudgetten te verwijzen naar 
de gemeenteraad van 6 mei 2020. Hierin wordt dieper ingegaan op de principes, hoe het budget 
verdeeld wordt, de wijze van communiceren, de toekenningsprocedure en een voorstel tot 
reglement.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

35. CBS/2020/711 | Beslissing over evenementen + overzicht reeds geannuleerde evenementen 
omwille van de coronacrisis. 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing omtrent de evenementen de 
komende maanden. In bijlage een overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en 
geannuleerde/uitgestelde evenementen door de coronacrisis en de geplande evenementen 
(Meest recente lijst wordt woensdag aan het College bezorgd). 

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

36. CBS/2020/758 | Te verwijzen naar de gemeenteraad: Investeringstoelage Sint-Jan de Doper: 
herstel dak 

Samenvatting

Investeringstoelage aan Sint-Jan de Doper voor herstel dak

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

37. CBS/2020/756 | Organisatie fotowedstrijd "toerist in eigen stad" 

Samenvatting

Voorstel: organiseren van een fotowedstrijd komende zomer met als thema "Toerist in eigen 
stad".

Doel: inwoners / recreanten aanmoedigen om Groot-Menen te gaan verkennen en foto's door te 
sturen naar communicatie

Te winnen: 250€ aan cadeaucheques shop en beleef

Wat met winnende foto's: deze zullen gebruikt worden om nieuwe postkaarten te laten maken 
ter promotie van Menen, tevens hopen we ons fotoarchief uit te bereiden met foto's die kunnen 
gebruikt worden op website en folders ter promotie van onze stad

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

38. CBS/2020/740 | Interne dienstverlening en organisatie - personeelsdienst - aanvraag her 
aanstelling voltijds (38/38) administratief medewerker C1-C3. 

Samenvatting

Interne dienstverlening en organisatie - personeelsdienst - her aanstelling voltijds (38/38) 
administratief medewerker C1-C3.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


