
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 13 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

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/698 | Patrimonium. Verzoek tot aankoop restperceel gelegen bij Wilgenlaan. 

Samenvatting

Verkoop van restgrond gelegen bij Wilgenlaan en desaffectatie uit openbaar domein.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

2. CBS/2020/900 | Organisatie noodopvang voor kinderen omwille van te weinig opvangcapaciteit 
in de scholen nav covid 19. 

Samenvatting

Vanaf 15 mei is er een heropstart van de lessen in het basisonderwijs en een uitbreiding van de 
opvang op school (omdat meer mensen buitenshuis gaan werken). Omdat veel scholen 
problemen krijgen qua opvangcapaciteit, kan gevraagd worden aan het Lokaal Bestuur om 
noodopvang te organiseren. Voor de organisatie van deze noodopvang wordt i in samenwerking 
met de scholen een draaiboek opgesteld.  

Besluit: Goedgekeurd

3. CBS/2020/902 | 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



4. CBS/2020/903 | 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

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2020/854 | Afdeling IDO - personeelsdienst - heropstarten van de reeds geplande 
selectieprocedures 

Samenvatting

Afdeling IDO - personeelsdienst - heropstarten van de reeds geplande selectieprocedures

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2020/895 | Principiële goedkeuring organisatie en personeelsbezetting dienst veiligheid en 
samenleven. 

Samenvatting

Principiële goedkeuring organisatie en personeelsbezetting dienst veiligheid en samenleven

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/857 | Leiedal - Agenda Raad van Bestuur dd. 08.05.2020 en verslag Raad van Bestuur 
dd. 24.04.2020 

Samenvatting

Leiedal - Agenda Raad van Bestuur dd. 08.05.2020 en verslag Raad van Bestuur dd. 24.04.2020

Besluit: Ter kennis genomen

8. CBS/2020/860 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 22.04.2020 

Samenvatting

WVI - Raad van Bestuur dd. 22.04.2020

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

AGB



9. CBS/2020/858 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen ( 05 mei 2020 ) 

Samenvatting

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (05 mei 2020 ) wordt hierbij overgemaakt.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2020/865 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

11. CBS/2020/862 | 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

CULTUUR

CC DE STEIGER

12. CBS/2020/874 | Update werking CC De Steiger 08/05/2020 

Samenvatting

Update werking CC De Steiger op 08/05/2020 over het inhoudelijke aspect, de personeelsinzet en 
de communicatie.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

13. CBS/2020/841 | GBS Barthel en GBS de Wonderwijzer: nieuwe tijdlijn inschrijvingen schooljaar 
2020-2021. 

Samenvatting

GBS Barthel en GBS de Wonderwijzer: nieuwe tijdlijn inschrijvingen schooljaar 2020-2021.

Besluit: Ter kennis genomen



BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

14. CBS/2020/879 | stand van zaken afhaalbibliotheek 

Samenvatting

Kort overzicht van de werking van de afhaalbibliotheek in de maand april.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

15. CBS/2020/693 | Verslag van de vorige zitting dd. 06 mei 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 06 mei 2020.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

16. CBS/2020/696 | 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

OPENBARE WERKEN

17. CBS/2020/856 | Bevestiging uitstel Testkaravaan 2020 wegens beperkingen door Covid-19 
maatregelen 

Samenvatting

In 2018 nam de stad deel aan de Testkaravaan, georganiseerd door de provincie. De Testkaravaan 
is een sensibiliseringsactie waarbij personeelsleden de mogelijkheid hebben om voor een 
beperkte tijd een duurzaam vervoersmiddel uit te testen (in sé vooral fietsen). De stad besliste, na 
een hernieuwd aanbod vanuit de provincie, eind vorig jaar om opnieuw deel te nemen. De 
verspreiding van het Covid-19 virus, zorgt evenwel voor dat de geplande deelname niet kan 
doorgaan zoals gepland.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST



18. CBS/2020/812 | Door te verwijzen naar de gemeenteraad van 3 juni 2020: Goedkeuring 
huishoudelijk reglement en modaliteiten Safe Party Zone. 

Samenvatting

Safe Party Zone is een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen, Politiezone Grensleie, 
personen belast met persoonscontrole en organisatoren van evenementen. Het label beoogt de 
veiligheid bij fuiven te verhogen. Wie een fuif betreedt met het label Safe Party Zone, gaat 
akkoord met het huishoudelijk reglement hieraan verbonden. Wie het reglement overtreedt kan 
een GAS-boete of een toegangsverbod worden opgelegd.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

19. CBS/2020/869 | Goedkeuring visietekst "spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in openbare 
ruimte 2020-2025" 

Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen keurt deze visie goed en gaat akkoord om deze visie 
binnen de organisatie te verspreiden en te implementeren.
Hierbij geeft het CBS de opdracht om  een plan van aanpak uit te werken omtrent het tot 
uitvoering brengen van deze visie.  Hierin zullen ook de rollen van diverse diensten in dit verhaal 
worden bepaald.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/878 | Aanvraag tot (voorlopige) goedkeuring van de speelstraten in de zomer 2020. 

Samenvatting

Aanvraag tot voorlopige goedkeuring van de aangevraagde speelstraten in de zomervakantie van 
2020 in Menen, Lauwe en Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

21. CBS/2020/785 | Rioleringswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat: Voorstelling Bestek + 
Raming + Meetstaat. Subsidie. 

Samenvatting

Studiebureau Cnockaert stelt, in het kader van de rioleringswerken Lauwestraat / 
Moeskroenstraat en het structureel onderhoud van de N366 (Moeskroenstraat) in samenwerking 
met A.W.V., het ontwerpdossier voor. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

22. CBS/2020/866 | 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

23. CBS/2020/871 | Agenda Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 

Samenvatting

Voorstel om de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit te organiseren dd. 18 mei 2020 
om 19u.

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

24. CBS/2020/829 | Aanleg van een Snoezelbos (Volkslaan/Bruggestraat te Menen). Vaststellen 
wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. Verwijzing naar de Gemeenteraad. 

Samenvatting

Naar aanleiding van de projectoproep "Natuur in je Buurt 2019 Natuurlijk Goed" van de Vlaamse 
overheid (ANB) werd een projectvoorstel "Snoezelbos" ingediend.
Het projectvoorstel werd door de jury goedgekeurd en kan rekenen op een projectsubsidie voor 
de uitvoering van het project. Bijgaand wordt dossier van werken tot realisatie voorgesteld tot 
verwijzing naar de Gemeenteraad voor vaststelling van de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden. Tevens wordt de lijst van aan te schrijven aannemers voorgesteld ter 
goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

KLIMAAT

OMGEVING

25. CBS/2020/846 | Plaatsing nieuwe vuilnisbakken - locaties 

Samenvatting

Plaatsing nieuwe vuilnisbakken - locaties 

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

26. CBS/2020/861 | Engagementsverklaring projectvoorstel deelfietsen ikv lokaal klimaatproject 
deelmobiliteit (Intercommunale Leiedal) 

Samenvatting

Intercommunale Leiedal wenst over te gaan tot de regionale uitrol van deelfietsen, in het kader 
van haar ambities rond ‘vervoer op maat’. De uitrol van deelfietsen in de regio kadert binnen de 
subsidieoproep voor Lokale Klimaatprojecten Vlaanderen. Deze heeft als doelstelling het 
stimuleren van lokale projecten die zich inzetten om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Vanuit 
Leiedal werd een oproep gelanceerd naar de gemeenten om, in samenwerking met minstens één 
andere gemeente, een projectvoorstel in te dienen.

Besluit: Goedgekeurd



OMGEVING

OMGEVING

27. CBS/2020/678 | Wegeniswerken Bramier - goedkeuring zaak der wegen en vaststelling 
rooilijnplan 

Samenvatting

Wegeniswerken Bramier - goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan 

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2020/822 | Princiepsvoorstel omgeving restanten vestingsmuur Vaubanstraat na brand 
garages en sloop elektriciteitscabine 

Samenvatting

Princiepsvoorstel inrichting percelen Vaubanstraat te Menen, 1ste afd. sie. E nrs. 1007N28, 
1007S30, 1007R30 en 1007T30 ter hoogte van de restanten vestingsmuur , na brand garages en 
sloop elektriciteitscabine

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

29. CBS/2020/694 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

30. CBS/2020/695 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 13 mei 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 13 mei 2020 voor een totaalbedrag 
van 114.944,08 euro.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/883 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of 
gebouwen - kohierartikel 629000047 - aanslagjaar 2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of gebouwen 
aangaande kohierartikel 629000047 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd



32. CBS/2020/885 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of 
gebouwen - kohierartikel 629000113 - aanslagjaar 2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of gebouwen 
aangaande kohierartikel 629000113 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

33. CBS/2020/881 | Heropstart basisonderwijs nav covid 19 

Samenvatting

Naar aanleiding van de heropstart de basisscholen n.a.v. Covid 19, organiseerde het Stadsbestuur 
een overleg met de directie van alle basisscholen op 30/04/2020 en op 07/05/2020. Op basis van 
een bevraging bij alle scholen naar de haalbaarheid van- en de knelpunten bij de opstart op 
15/05/2020, biedt het Stadsbestuur ondersteuning aan alle scholen zoals afgesproken.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/882 | Heropstart secundair onderwijs nav covid 19 

Samenvatting

Naar aanleiding van de heropstart de basisscholen n.a.v. Covid 19, na mondeling overleg met de 
directie van de secundaire scholen en een bevraging (zie bijlage), biedt het Stadsbestuur 
ondersteuning aan de scholen.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

35. CBS/2020/843 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): aanvraag blijven werken na de 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar door een leermeester N-C zedenleer. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): aanvraag blijven werken na de pensioengerechtigde leeftijd van 
65 jaar door een leermeester N-C zedenleer.

Besluit: Goedgekeurd

SABK

36. CBS/2020/872 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement met doorverwijzing GR03/06/20 

Samenvatting

Academie voor Beeld Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

37. CBS/2020/880 | Aanvraag tot mutatie 2/22 LS beeldatelier - Leerkracht Ruth Boudry 

Samenvatting



XXXXXXXX doet een aanvraag tot een gedeeltelijke mutatie voor 2/22 LS beeldatelier.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/884 | Aanvraag verlenging TAO (Tijdelijk Andere Opdracht) - Greet Carlé 

Samenvatting

Aanvraag voor verlenging van TAO (Tijdelijk Andere Opdracht) vanwege XXXXXXXX van 
01/04/2020 tot 30/06/2020 voor 6/22 beeldatelier om verder de opdracht van artistiek directeur 
Beeld en Audiovisuele kunst ad interim op te nemen te Ieper.  

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

39. CBS/2020/851 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring en 
doorverwijzing naar gemeenteraad van het Artistiek Pedagogisch Project 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring en doorverwijzing naar de 
gemeenteraad van het Artistiek Pedagogisch Project (APP)

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

40. CBS/2020/877 | Overeenkomst deelname E-boekendienst van Cultuurconnect 

Samenvatting

Vraag om voor de bibliotheek in te tekenen op de E-boekendienst van Cultuurconnect

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

41. CBS/2020/852 | Woonstvergoeding Sint-Vedastus: federatie Menen-Wervik 

Besluit: Verdaagd

TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

42. CBS/2020/867 | Wieltjespad 

Samenvatting

In 1975 werd voor het eerst het Wieltjespad uitgewerkt in kader van de 7e editie van de 
Wieltjesfeesten. Dit was meteen ook de eerste vaste wandeling die Menen kende. De wandeling 
raakte in verval.

In deze bijzondere tijden ontstond de idee deze wandeling te herwerken en te herlanceren als een 
nieuw vast toeristisch product die permanent wordt aangeboden. Het pad zou worden 
bewegwijzerd en van een folder voorzien.



Het traject loopt door het centrum en de rand van Menen en is +/- 15 km lang.

Dit maakt deel uit van het programma Menen Zomert

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2020/868 | Kajakken op de Leie 

Samenvatting

1e luik:

Initiatiefnemer: Toerisme en sport Wevelgem

Concept: Er worden kajaks gehuurd via Oenanthe. Het is de bedoeling dat het traject Menen-
Wevelgem wordt afgevaren. Vertrek aan de Sluizenkaai in Menen, eindpunt hellend vlak Lauwe 
ter hoogte van de brug Wevelgem-Lauwe. 50 kajakken worden gehuurd.

Wanneer: do. 27 augustus in de namiddag

Wevelgem kreeg hiervoor toelating van waterwegen om dit te organiseren op het traject Menen-
Wevelgem

In bijlage vind je het concept uitgewerkt door Wevelgem

2e luik:

Samenwerking: Toerisme Menen & toerisme Wervik

Concept: idem Wevelgem maar voor het traject Wervik-Menen. Deelnemers kunnen kiezen om 
het volledig traject Wervik-Wevelgem af te varen of zich te beperken voor Wervik-Menen of 
Menen-Wevelgem

Wanneer: do. 27 augustus in de voormiddag

Er moet nog goedkeuring gevraagd worden aan waterwegen voor het traject Wervik-Menen

In bijlage vind je offerte van Oenanthe voor dit initiatief + advies via mail van de sportdienst 
Menen

Beide maken deel uit van het programma "Menen zomert"

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/870 | Heropening dienst toerisme vanaf 18 mei 2020 

Samenvatting

De Nationale Veiligheidsraad gaf al mee dat musea mogelijks mogen openen vanaf 18 mei 2020.

De Koepel voor Toeristische attracties en musea en Toerisme Vlaanderen zullen advies geven aan 
de Nationale Veiligheidsraad om ook toeristische diensten de kans te geven om te heropenen 
vanaf 18 mei 2020.

Kan de dienst toerisme Menen opnieuw geopend worden vanaf 18 mei 2020 indien hiervoor 
groen licht gegeven wordt vanuit de Nationale Veiligheidsraad?

Er dient hierbij natuurlijk rekening gehouden met de basismaatregelen rond corona.

In bijlage vind je de mail van Koepel Toeristische Attracties en musea.

Besluit: Goedgekeurd

ARMOEDEBESTRIJDING

THUIS- EN OUDERENZORG



45. CBS/2020/830 | Goedkeuring project "In Ko' Or - Werelddag van verzet tegen armoede 
17.10.2020" 

Samenvatting

Organisatie werelddag van verzet tegen armoede 17.10.2020.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


