
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 20 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

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

1. CBS/2020/963 | Digitale organisatie Gemeente en OCMW-raad van 3 juni - Goedkeuring 

Samenvatting

De Gemeente- en OCMW-raad van 3 juni wordt digitaal gorganiseerd.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

2. CBS/2020/956 | Vinkenzettingen De Vrije Vinkeniers Menen - seizoen 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van vinkenzettingen van "De Vrije Vinkeniers 
Menen" tijdens seizoen 2020 te Ropswalle Menen.

Besluit: Goedgekeurd

3. CBS/2020/957 | Vinkenzettingen KM De Eendracht Lauwe - seizoen 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van vinkenzettingen van "KM De Eendracht 
Lauwe" tijdens seizoen 2020 in de Grote Molenstraat.

Besluit: Goedgekeurd

4. CBS/2020/958 | Vinkenzettingen Zonder Vrees Rekkem - seizoen 2020 

Samenvatting



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van vinkenzettingen van "Zonder Vrees 
Rekkem" tijdens seizoen 2020.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2020/950 | Noodopvang kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 25 mei tot en met 30 
juni 2020 

Samenvatting

Noodopvang kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 25 mei tot en met 30 juni 2020.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

6. CBS/2020/922 | Gaselwest - schriftelijk algemene vergadering dd. 12 juni 2020 

Samenvatting

Gaselwest - schriftelijk algemene vergadering dd. 12 juni 2020

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

7. CBS/2020/897 | Rapport jaar 11 intergemeentelijke samenwerking 'kwalitatief wonen in de 
grensstreek' 

Samenvatting

Ter kennisneming van het rapport jaar 11 van de intergemeentelijke samenwerking 'Kwalitatief 
wonen in de grensstreek' 

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

AGB

8. CBS/2020/937 | erfgoedpremie volgens de standaardprocedure - Vestingmuur PTW: toekenning 

Samenvatting

De kazemat in de Vauban Vestingmuur in PTW is nog zeer goed zichtbaar maar helaas noch 
bereikbaar noch veilig.

Na een rondgang ter plaatse gaf de ambtenaar van erfgoed aan dat de herstellingswerken 
eventueel gesubsidieerd konden worden uitgevoerd.

De aanvraag werd ingediend op 30 december 2019 waarbij we op 8 mei 2020 bericht kregen dat 
we een erfgoedpremie van 9.522,00 euro voor de uitvoering van de werken aan de 



Verdedingsmuur en kazematten van bastion 4 in de Parkstraat / Benediktinessenstraat te 8930 
Menen mogen ontvangen.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2020/929 | 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

SPORT

SPORTDIENST

10. CBS/2020/926 | Ter kennisname: heropstart Meense sportclubs per 18/05/2020 

Samenvatting

Ter kennisname: heropstart Meense sportclubs per 18/05/2020

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

11. CBS/2020/904 | 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.

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CC DE STEIGER

12. CBS/2020/923 | Algemene vergadering CC De Steiger vzw 

Samenvatting

Op donderdag 18 juni 2020 om 19u gaat de algemene vergadering door van vzw CC De Steiger. 

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online plaatsvinden. 

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad.

 



B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

13. CBS/2020/729 | Verslag van de vorige zitting dd. 13 mei 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 13 mei 2020.

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2020/894 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 3 juni 2020 

Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 3 juni 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

15. CBS/2020/927 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 
03.06.2020 wegens COVID-19. Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 03.06.2020 ter 
bekrachtiging. 

Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van 
de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.06.2020 wegens COVID-19. Te 
verwijzen naar de Gemeenteraad van 03.06.2020 ter bekrachtiging.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

16. CBS/2020/732 | 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

17. CBS/2020/935 | Communicatie vakantieopvang zomervakantie nav Covid-19. 

Samenvatting

Het CBS beslist hoe er wordt gecommuniceerd op heden omtrent het al dan niet doorgaan van 
vakantieopvang tijdens de zomervakantie.



Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

18. CBS/2020/905 | Gemeentelijke aanpassingspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/906 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/907 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/909 | Weigering gemeentelijke premie voor gevelrenovatie van een handelspand 

Samenvatting

Weigering gemeentelijke premie voor gevelrenovatie van een handelspand

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/910 | Gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis. 

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

23. CBS/2020/896 | Voor doorverwijzing naar gemeenteraad 3 juni : Vernieuwing toiletgebouw 
GBS Barthel - Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze 

Samenvatting

Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad 3 juni : 

In het kader van de beoogde verbouwing van het sanitair blok in de gemeentelijke basisschool 
Barthel te Rekkem heeft het College een ontwerp laten opmaken met bijhorende plannen en 
raming .   Ontwerp met bestek ligt voor ter aanbesteding.   De werken worden geraamd op 
165.800,65  eur excl btw.    De gemeenteraad dient de wijzen van gunnen en 



gunningsvoorwaarden vast te stellen.   De werken worden gedeeltelijk gefinancierd met subsidies 
van Agion (Agentschap  voor Infrastructuur in het Onderwijs - Min. Vl. Overheid) .

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

JURIDISCHE DIENST

24. CBS/2020/893 | Patrimonium. Opdracht aan AGB woonbedrijf Menen tot verwerving van 
diverse panden in het kader van de realisatie Leiewerken Menen. 

Samenvatting

Principiële beslissing tot bijkomende verwervingen voor Leiewerken en opdracht aan AGB 
Woonbedrijf tot aankoop.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

25. CBS/2020/842 | Aankoop 2de hands chassis cabine open laadbak kipper voor technische dienst 
stad Menen- afdeling Lauwe. Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2020/913/SV-20/05 

Samenvatting

Aankoop 2de hands chassis cabine open laadbak kipper voor technische dienst stad Menen- 
afdeling Lauwe
Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/913/SV-20/05

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/930 | Aankoop van een straatveegmachine voor stad Menen. Bestek 2020/862/SV-
3/06. Verwijs dossier naar Gemeenteraad voor goedkeuren wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 

Samenvatting

Aankoop van een straatveegmachine voor stad Menen. Bestek 2020/862/SV-3/06.
Verwijs dossier naar Gemeenteraad voor goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

27. CBS/2020/928 | 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



28. CBS/2020/945 | Heropstart wekelijkse zaterdagmarkt. Tijdelijke verkeersreglement naar 
aanleiding van de wekelijkse zaterdagmarkt op de Groentenmarkt te Menen. Vaststelling. 

Samenvatting

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de openbare markten vanaf maandag 18 mei 
opnieuw mogen worden georganiseerd.

Om de wekelijkse markt in Menen op een coronaveilige manier te organiseren heeft de stad een 
aangepaste regeling uitgewerkt. De wekelijkse markt zal vanaf zaterdag 23 mei tot en met 5 
september tijdelijk doorgaan op de Groentenmarkt achteraan het stadhuis.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

29. CBS/2020/898 | Samenwerkingsovereenkomst BOS+ 

Samenvatting

Samenwerkingsovereenkomst met BOS+ voor Wonderwoudje

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

30. CBS/2020/891 | Doorverwijzing voor gemeenteraad. Convenant toegankelijkheid tussen Stad 
Menen en Inter Vlaanderen. 

Samenvatting

Samenwerkingsovereenkomst, convenant, tussen de Stad Menen en Inter in kader van 
toegankelijkheid.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

31. CBS/2020/908 | aanvraag groepswoningbouw Gentstraat Moeskroen - adviesvraag 

Samenvatting

voorstelling van een project groepswoningbouw te Moeskroen, Gentstraat en vraag tot het 
uitbrengen van een advies

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/921 | Leiewerken - brief aan DVW ikv voorontwerp kernzone 

Samenvatting

Leiewerken - brief aan DVW ikv voorontwerp kernzone

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

33. CBS/2020/919 | Aanvraag tot het uitstallen van koopwaar - plaatsing van een koelwagen 

Samenvatting



De aanvraag tot het bekomen van een tijdelijke vergunning voor het uitstallen van koopwaar in 
het kader van coronamaatregelen op naam van Solkiri voor de gevraagde oppervlakte van 12,5 m² 
wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

34. CBS/2020/730 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/892 | Verdeling van diverse percelen grond gelegen te Lauwe, Grote Molenstraat, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie B, percelen nrs. 419 c, 424, 425 a, 422 b, 418 c, 
417 a, 421 d, 411 a, 410 b en deel van nrs. 412 a, 413 en 414 a - Dossier nr. 1039 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van diverse percelen grond gelegen te Lauwe, Grote Molenstraat, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie B, percelen nrs. 419 c, 424, 425 a, 422 b, 418 c, 
417 a, 421 d, 411 a, 410 b en deel van nrs. 412 a, 413 en 414 a, gekend als lot 1, lot 2 en lot 3 van 
het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

36. CBS/2020/731 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 20 mei 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 20 mei 2020 voor een totaalbedrag 
van 422.634,42 euro.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/899 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van juni: Belasting op het plaatsen van 
terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar 
domein. Vaststelling wijziging reglement. 

Samenvatting

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

JURIDISCHE DIENST

38. CBS/2020/611 | Vraag tot vermindering bijdrage wegens sluiting Covid19 

Besluit: Verdaagd.



CULTUUR

CC DE STEIGER

39. CBS/2020/911 | Concept 'Pimp je boom' van CC De Steiger. 

Samenvatting

Twee jaar geleden was Marisa Laperdix (Lappie Lapstok) te gast op het stadsfestival Salto met 
haar project 'Action Weaving'.

CC De Steiger bedacht samen met Marisa een nieuwe coronaveilige variant, nl. 'Pimp je boom'. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

40. CBS/2020/931 | Academie voor Beeld en Audiovisuele kunst - stad Menen: Verlenging 
vervanging vastbenoemde leerkracht Greet Carlé - Academie voor Beeld vanwege TAO door 
Louis Samain. 

Samenvatting

Academie voor Beeld en Audiovisuele kunst - stad Menen: Verlenging van vervanging 
vastbenoemde leerkracht XXXXXXXX -  Academie voor Beeld vanwege TAO door XXXXXXXX tot 
het einde van het schooljaar.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/932 | Academie voor Beeld en Audiovisuele kunst - stad Menen: Melding van ziekte 
leerkracht Lieve Noreille en vervanging door Jolien Collen. 

Samenvatting

Academie voor Beeld en Audiovisuele kunst - stad Menen: Melding van langdurige ziekte 
leerkracht XXXXXXXX,° 04.02.1961 voor 4/20 SAA Grafiekkunst van 08/05/2020 t.e.m. 
24/05/2020 met als vervanging XXXXXXXX, °21.06.1991 die nu reeds 4/20 SAA Grafiekkunst 
presteert binnen de academie als co-teacher.

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

42. CBS/2020/936 | heropening bibliotheek : voorstel van aanpak 

Samenvatting

Indien er geen wettelijke beperkingen zijn, stellen we voor om vanaf maandag 25 mei de 
bibliotheek in Menen en Lauwe opnieuw open te stellen voor publiek. Onderstaande nota geeft 
een overzicht van de werkwijze die we willen hanteren als de bibliotheek weer open gaat.

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN



43. CBS/2020/925 | Woonstvergoeding Sint-Vedastus: federatie Menen-Wervik 

Samenvatting

Vraag van parochie Sint-Vedastus Menen naar woonstvergoeding voor priester XXXXXXXX, 
benoemd als parochiepriester voor de federatie Menen-Wervik.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

44. CBS/2020/849 | Afdeling Onthaal en burgerzaken - heraanstelling voltijds (38/38) contractueel 
administratief medewerker C1-C3 

Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/918 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst Veiligheid/ gemeenschapswachten - 
Uitvoering principiële goedkeuring organisatie en personeelsbezetting. 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst Veiligheid/ gemeenschapswachten - Uitvoering principiële 
goedkeuring organisatie en personeelsbezetting.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


