
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 6 mei 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/2020/844 | IMPULS - algemene vergadering dd. 12.05.2020. Maatregelen n.a.v. Corona. 

Samenvatting

IMPULS - algemene vergadering dd. 12.05.2020
Maatregelen n.a.v. Corona

Besluit: Ter kennis genomen

2. CBS/2020/845 | MIROM - Raad van Bestuur dd. 07.05.2020 

Samenvatting

MIROM - Raad van Bestuur dd. 07.05.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2020/850 | 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

CULTUUR



CULTUUR

4. CBS/2020/847 | Princiepsbeslissing Menen zomert (werktitel!) 

Samenvatting

Menen zomert (werktitel) 
Dat de zomer van 2020 uniek wordt, staat vast. Laat er ons meteen de creatiefste, warmste en 
gezelligste zomer van maken. 
Menen zomert wordt een mix van eenmalige activiteiten in de straten/wijken alsook doorlopende 
activiteiten en dat allemaal coronaproof. We mikken op de periode 1 juli tem 5 september. Alle 
activiteiten zijn nog onder voorbehoud van verdere uitwerking en haalbaarheid.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

5. CBS/2020/834 | Heropstart GBS Barthel nav Covid 19, plan van aanpak 

Samenvatting

Naar aanleiding van de heropstart de scholen n.a.v. Covid 19, maakte GBS Barthel een plan van 
aanpak op. 

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2020/835 | Heropstart GBS De Wonderwijzer nav Covid 19, plan van aanpak 

Samenvatting

Naar aanleiding van de heropstart de scholen nav Covid 19, maakte GBS De Wonderwijzer een 
plan van aanpak op. 

De Wonderwijzer vraagt daarnaast ook de mogelijkheid om het bestaand poetspersoneel dat 
momenteel op andere diensten ingezet wordt, opnieuw op school te kunnen inzetten. 

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/816 | Gaselwest - Notulen van de Raad van Bestuur dd. 12.12.19 en 10.02.2020 

Samenvatting

Gaselwest - Notulen van de Raad van Bestuur dd. 12.12.19 en 10.02.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

8. CBS/2020/832 | 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

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

9. CBS/2020/657 | Verslag van de vorige zitting dd. 29 april 2020. 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 29 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd

10. CBS/2020/778 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 6 mei 2020 

Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Caroline Bonte-Vanraes, Frederik 
Vandamme, Lisa Maxy, Philippe Mingels

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

11. CBS/2020/820 | Alternatief scenario project fietseducatie 

Samenvatting

Alternatief scenario afwerking project fietseducatie voor dit schooljaar ten gevolge de Corona-
crisis.

Besluit: Voorstel van niet-akkoord wordt goedgekeurd.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

12. CBS/2020/660 | 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

ECONOMAAT

13. CBS/2020/776 | Druk stadsmagazine Leiedraad - aanpassing gewicht papier 



Samenvatting

Druk stadsmagazine Leiedraad - aanpassing gewicht papier nav hoge verzendingskosten

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

14. CBS/2020/690 | doorverwijzen naar Gemeenteraad 03/06/2020: Afsprakennota & statuten 
Jeugdraad: 

Samenvatting

Goedkeuring afsprakennota en statuten van de Jeugdraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

15. CBS/2020/794 | Terugvorderen twee verbeteringspremies voor private huurwoningen 

Samenvatting

Terugvorderen van twee verbeteringspremies voor private huurwoningen

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

16. CBS/2020/825 | Voor doorverwijzing naar gemeenteraad 3 juni: Leveren en plaatsen van 
nieuwe ramen en deuren in de GBS De Wonderwijzer te Lauwe - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en raming - 2020/897. 

Samenvatting

Voor doorverwijzing naar gemeenteraad 3 juni: 
Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren in de GBS De Wonderwijzer te Lauwe - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en raming - 2020/897

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

17. CBS/2020/826 | Aanleg garagestraat Dronckaertstraat-Tuinwijk: resultaten bevraging 
geïnteresseerden 

Samenvatting

Naar aanleiding van de sloop van de Tuinwijkschool in Lauwe werd een 2e bevraging 
georganiseerd gericht aan de 8 gegroepeerde geïnteresseerden met betrekking tot de aanleg van 
een garagestraat achter de woningen Dronckaertstraat.

Besluit: Goedgekeurd



18. CBS/2020/827 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2019, 2020, 2021 en 2016. 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 
nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.  

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

19. CBS/2020/831 | 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

20. CBS/2020/248 | Reglement inzake gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
(Individueel Bezoldigd Personenvervoer). Voor doorverwijzing naar GR van juni 2020. 

Besluit: Verdaagd 

ICT

ICT

21. CBS/2020/833 | GBS De Wonderwijzer - Aankoop 2 vaste pc's voor het secretariaat 

Samenvatting

Goedkeuring aankoop 2 desktop computers ter vervanging van de huidige verouderde computers

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

22. CBS/2020/658 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

23. CBS/2020/659 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 06 mei 2020 

Samenvatting



Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 06 mei 2020 voor een totaalbedrag 
van 104.212,92 euro.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2020/814 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad: kennisname rapportage 
debiteurenbeheer 

Samenvatting

Kennisname rapportage debiteurenbeheer

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

25. CBS/2020/823 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad : intekening uitgifte nieuwe aandelen Apt 
Publi-T 

Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad: intekening uitgifte nieuwe aandelen Apt Publi-T

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SPORT

SPORTDIENST

26. CBS/2020/819 | Uitbetaling subsidie onderhoud voetbalvelden: - 1e veld Ter Linde Menen + 2 
velden site Vauban voor KSCT Menen - voetbalvelden (gelegen Dronckaertstraat) voor RC 
Lauwe 

Samenvatting

Bijgevoegde gemaakte kosten voor de renovatie voetbalvelden periode mei 2019- april 2020:

Dit is voor de 3 velden waar KSCT Menen op speelt (1 Ter Linde en de 2 op Vauban) 

Dit bedrag is € 11 100,00 

Te betalen aan Hoofdbestuur KSCT Menen op BE 45 4659 2579 3189 

alsook voor de 3 voetbalvelden waar Racing Lauwe op speelt (gelegen Dronckaertstraat Lauwe) 

dit bedrag is € 11 100,00 

Te betalen aan Hoofdbestuur Racing Lauwe op BE75 9793 7028 2751 

alsook voor de voetbalvelden waar WS Lauwe op speelt

dit bedrag is € 15 375,00 

Te betalen aan Hoofdbestuur Project WS Lauwe op BE44 3631 2000 8945

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

27. CBS/2020/539 | Personeelsfeest 2021 

Samenvatting

De werkgroep personeelsfeest vraagt goedkeuring voor voorstel organisatie personeelsfeest 2021

Besluit: Goedgekeurd



KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

28. CBS/2020/815 | Woonstvergoeding Sint-Vedastus: federatie Menen-Wervik 

Besluit: Verdaagd

ONDERNEMEN

OMGEVING

29. CBS/2020/791 | Te verwijzen naar Gemeenteraad van 03/06/2020: Reglement sterke dranken 
bij occasionele drankgelegenheden 

Besluit: Verdaagd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

30. CBS/2020/821 | Aankoop van twee schuilhokken voor zwerfkatten 

Samenvatting

Gezien de wettelijke verplichting te voorzien in schuilplaatsen voor zwerfkatten en extra 
verkregen locaties waar het wenselijk is een hok te plaatsen, dienen extra schuilhokken 
aangekocht te worden.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

31. CBS/2020/810 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - diensthoofd huisvesting (B1-
B3) - samenstelling selectiecommissie 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - diensthoofd huisvesting (B1-B3) - samenstelling 
selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/813 | Medewerker (C1-C3) (m/v) - wijziging samenstelling selectiecommissie - 
tewerkstellingsplaats Stad 

Samenvatting

Medewerker (C1-C3) (m/v) - wijziging samenstelling selectiecommissie - tewerkstellingsplaats 
Stad

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/817 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - assistent dienstleider - aanvraag 
eervol ontslag wegens pensioen 

Samenvatting



Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - assistent dienstleider - aanvraag eervol ontslag 
wegens pensioen

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/818 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - dienst patrimonium- 
groendienst - aanvraag tewerkstelling medewerker "leren en werken". 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - dienst patrimonium - groendienst - aanvraag 
tewerkstelling medewerker "leren en werken".

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/828 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch 
coördinator-Werkvoorbereider (C1-C3) - samenstelling selectiecommissie 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch coördinator-
Werkvoorbereider (C1-C3) - samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

INTEGRATIE

INTEGRATIE

36. CBS/2020/786 | IDAHOT 2020 

Samenvatting

17 mei is de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). 

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


