
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 29 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

/ 

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2020/811 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 01.04.2020 

Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 01.04.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2020/795 | 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

OMGEVING

OMGEVING

3. CBS/2020/789 | melding verzaken aan de verkavelingsvergunning V/1054/1 

Samenvatting

melding van verzaking aan de verkavelingsvergunning V/1054/1, dd. 16 februari 1983, door de 
huidige eigenaar



Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

4. CBS/2020/793 | Overzicht reeds geannuleerde evenementen omwille van de coronacrisis. 

Samenvatting

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: Ter kennis genomen

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

5. CBS/2020/790 | Project KI:SS (ism Ondernemerscentra) - Oproep kernversterkende 
maatregelen - Diverse calls. 

Samenvatting

In het kader van het project KI:SS werd ingetekend op het project 'Kernversterkende 
maatregelen'.

Er werden reeds 2 calls uitgeschreven.  Handelaars én handelsorganisaties (Unizo, LVZ, Shop & 
Beleef) kregen via de dienst Lokale Economie de oproep om een project in te dienen.

Bij goedkeuring van het ingediend project, kan men een tussenkomst bekomen van €5000.

De 3e en laatste oproep wordt gelanceerd op 4 mei.

 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

6. CBS/2020/622 | Verslag van de vorige zitting dd. 22 april 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 22 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

7. CBS/2020/745 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 6 mei 2020 

Samenvatting

De agendapunten van de gemeenteraad van 6 mei 2020 dienen verdeeld te worden per schepen. 
De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

VEILIGHEID



VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

8. CBS/2020/800 | Alternatief scenario project fietseducatie 

Besluit: Verdaagd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

9. CBS/2020/625 | 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

10. CBS/2020/802 | Huisstijl: voorstelling/goedkeuring 

Samenvatting

Huisstijl: bekrachtiging bijsturingen

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

11. CBS/2020/798 | Projecten Structureel Onderhoud Wegen 2020 

Samenvatting

In het kader van het structureel onderhoud van het wegennet wordt door de dienst een aantal 
projecten voorgesteld voor uitvoering.

 

Besluit: Goedgekeurd

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

12. CBS/2020/774 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 

Samenvatting

aanpassing aanvragen parkeerplaats mindervaliden na controle door de Politie.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

13. CBS/2020/783 | Nieuw strategisch project Leiedal 'Open Ruimte' 



Samenvatting

Het departement Omgeving lanceert een subsidie-oproep voor strategische projecten in het 
kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Leiedal zal het initiatief nemen een nieuw 
project voor te bereiden rond 'Open Ruimte', vanuit de krachtlijnen in de regiovisie rond 
blauwgroen netwerk en productieve landschappen. Bij het indienen nemen ze graag een aantal 
concrete potentiële pilootprojecten op, hierbij wordt de vraag gesteld aan de gemeenten 
potentiële projecten door te geven voor eind april.

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2020/787 | Doorsturen Gemeenteraad - Legislatuurovereenkomst samenwerking 
Stadlandschap Leie en Schelde 

Samenvatting

Stad Menen is sinds 2015 lid van Stadslandschap Leie en Schelde. Hiertoe werd jaarlijks een 
overeenkomst opgemaakt tussen Stad Menen en de provincie West-Vlaanderen. Jaarlijks werd 
een werkplan opgemaakt met concrete projecten voor dat jaar. Het provinciebestuur wenst een 
nieuwe overeenkomst af te sluiten met de stad, voor een duurtijd van het meerjarenprogramma 
van de provincie en de stad (t.e.m. 2025). Er wordt vanaf heden ook een financiële bijdrage van 
€0,20/inwoner gevraagd.De legislatuurovereenkomst 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

15. CBS/2020/759 | princiepsvoorstel omgeving restanten vestingsmuur Vaubanstraat na brand 
garages en sloop elektriciteitscabine 

Besluit: Verdaagd

16. CBS/2020/788 | Vraag tot opheffing borgstelling RUP Groenhof. 

Samenvatting

Vraag tot opheffing borgstelling RUP Groenhof.

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2020/803 | VO Leiewerken - advies toegankelijkheid 

Samenvatting

VO Leiewerken - advies toegankelijkheid

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

18. CBS/2020/623 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd



19. CBS/2020/775 | Verdeling van een perceel bouwland gelegen in de Priester Coulonstraat (aan 
"La Place") te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 
25 A - Dossier 1038 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel bouwland gelegen in de Priester Coulonstraat (aan "La 
Place") te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 25 A, 
met een gemeten oppervlakte van 30,81 m² - zie bijgevoegd plan van de Notaris

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

20. CBS/2020/624 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 29 april 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 29 april 2020 voor een 
totaalbedrag van 247.436,55 euro.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/784 | Uitvoerbaarverklaring niet-fiscale ontvangsten 

Samenvatting

Uitvoerbaar verklaren dwangbevelen van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 
In bijlage 2 lijsten (technische dienst / opruimkosten groot afval) voor een totaal van € 873,00.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/792 | Aanvraag uitstel terugbetaling renteloze lening Chiro Oskaarke Lauwe 

Samenvatting

Goedkeuring terugbetalingsmodaliteiten renteloze lening Chiro Oskaarke, zoals gevraagd in het 
schrijven van XXXXXXXX  22 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

23. CBS/2020/804 | Verzoek tot tijdelijke vermindering van concessievergoeding i.k.v. corona 

Samenvatting

De concessionaris van Sporthal Ter Steenlandt in Rekkem vraagt aan de stad tijdelijke 
vermindering van betaling van de maandelijkse concessievergoeding, als tegemoetkoming voor de 
coronamaatregelen die een sluiting van de sporthallen en cafetaria's inhield.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

24. CBS/2020/796 | Verkiezing 50ste Wieltjesprinses - nieuwe datum 2021 



Samenvatting

Het stadsbestuur schrapte alle stedelijke evenementen tot en met 5 september 2020. Dit 
betekent dat de 50ste editie van de verkiezing van de Wieltjesprinses wordt uitgesteld naar 2021. 
Voorstel datum en concept. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

25. CBS/2020/773 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

26. CBS/2020/708 | Afdeling Onthaal en burgerzaken - heraanstelling voltijds (38/38) contractueel 
medewerker C1 - C3. 

Samenvatting

Afdeling Onthaal en burgerzaken - heraanstelling voltijds (38/38) contractueel medewerker C1 - 
C3.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/777 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - bevordering en externe personeelsmobiliteit 
met het OCMW (met behoud van statuut) voor de functie van diensthoofd jeugd- en 
sportdienst (A1a – A3a) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 

Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - bevordering en externe personeelsmobiliteit met het OCMW 
(met behoud van statuut) voor de functie van diensthoofd jeugd- en sportdienst (A1a – A3a) (m/v) 
- goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2020/780 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - aanvraag ontslag in onderling 
akkoord - voltijds statutair administratief medewerker / opdrachthouderschap naar 
diensthoofd huisvesting. 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - aanvraag ontslag in onderling akkoord - voltijds 
statutair administratief medewerker / opdrachthouderschap naar diensthoofd huisvesting.

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN



29. CBS/2020/801 | Ambtshalve inschrijving 

Samenvatting

Ambtshalve inschrijving XXXXXXXX.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


