
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 27 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

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

1. CBS/2020/982 | Huisstijl: verdere stappen 

Samenvatting

We zijn toe aan een aantal verder stappen binnen ons huisstijlproject:

1/ presentatie huisstijl

2/ benaming diensten

3/ locaties vlaggenmasten

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

2. CBS/2020/988 | Plaatsen van een bijkomend stuk ballenvanger op het voetbalveld aan de 
Koekuit door de stad Menen. 

Besluit: Verdaagd

(KUNST)ONDERWIJS

JEUGDDIENST

3. CBS/2020/993 | Organisatie 'Blokkot' voor studenten. 

Samenvatting

Gedurende de blokperiode wordt opnieuw de mogelijkheid voorzien voor studenten om in groep 
te studeren. Het 'Blokkot' is er in de eerste plaats voor studenten uit Menen, Lauwe en 
Rekkem.  In CC De Steiger (Waalvest 1, Menen) en in de Verrijzeniskerk (Spoorwegstraat in 
Lauwe) kunnen studenten 7 dagen op 7 terecht van 8u tot 22u om te studeren. Dit vanaf 
woensdag 27 mei tot 28 juni 2020. Studenten dienen verplicht vooraf een reservatie te nemen. 



Eveneens worden de nodige maatregelen getrokken ter preventie van verspreiding van het 
corona-virus.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

4. CBS/2020/980 | Ambulante handel - aanvraag innemen standplaats Rijselstraat voor verkoop 
van braadworsten, snacks 

Samenvatting

Aanvraag XXXXXXXX tot innemen standplaats t.h.v. brug Rijselstraat (iedere zaterdag,zondag en 
feestdagen).

Besluit: weigeringsvoorstel wordt goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2020/933 | Afdeling stadsontwikkeling - vacant verklaren van de functie van 
afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) 

Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - opnieuw vacant verklaren van de functie van 
afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2020/989 | Afdeling stadsontwikkeling / vrije tijd en onderwijs - vacant verklaren van een 
tijdelijke functie van projectverantwoordelijke lokale economie, onthaal  & evenementen (A1a-
A3a) (m/v) 

Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling / vrije tijd en onderwijs - vacant verklaren van een tijdelijke functie van 
projectverantwoordelijke lokale economie, onthaal & evenementen (A1a-A3a) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

7. CBS/2020/992 | Menen Zomert (werktitel) 

Samenvatting

Menen Zomert 

In Menen, Lauwe en Rekkem valt deze zomer veel te beleven en dat allemaal coronaproof. 
Doorlopende activiteiten zoals een tentoonstelling rond humor, de ‘walk of happiness’, een 
wieltjesetalagezoektocht, speel- en beweegparcours, beiaardconcerten, kunstenparcours Contrei 
en ons bestaande aanbod en weefsel in de stad… vullen de zomerkalender. Burgers kunnen tal 
van creatieve, sportieve en toeristische uitdagingen aangaan en dit in samenwerking met de 
lokale handelaar.

Besluit: Goedgekeurd



A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2020/953 | Zefier - wijziging algemene vergadering 

Samenvatting

Zefier - wijziging algemene vergadering

Besluit: Ter kennis genomen

9. CBS/2020/965 | MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 02.04.2020 

Samenvatting

MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 02.04.2020

Besluit: Ter kennis genomen

COMMUNICATIE

CC DE STEIGER

10. CBS/2020/947 | Afstemming logo CC De Steiger vzw op nieuwe huisstijl stad Menen. 

Samenvatting

Afstemming logo CC De Steiger op nieuwe huisstijl stad Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

11. CBS/2020/968 | Afrekeningen jaar 10 en jaar 11 van IGS kwalitatief wonen in de grensstreek 

Samenvatting

Ter kennisneming van de afrekeningen van jaar 10 en jaar 11 van IGS kwalitatief wonen in de 
grensstreek

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

12. CBS/2020/967 | 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

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

13. CBS/2020/962 | Onderwijs - GBS de Wonderwijzer: afvaardiging COV in het afzonderlijk 
bijzonder comité - kennisname. 

Samenvatting

onderwijs - GBS de Wonderwijzer: afvaardiging COV in het afzonderlijk bijzonder comité - 
kennisname.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

14. CBS/2020/766 | Verslag van de vorige zitting dd. 20 mei 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 20 mei 2020.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/952 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 3 juni 2020 

Samenvatting

De agendapunten van de gemeenteraad van 3 juni 2020 dienen verdeeld te worden per schepen. 
De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

16. CBS/2020/769 | 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/2020/1016 | Openstelling speelpleintjes conform federale richtlijnen. Goedkeuring 

Samenvatting



De stad beslist om alle speelpleintjes op grondgebied Menen- Lauwe en Rekkem te heropenen 
conform de federale richtlijnen

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

18. CBS/2020/944 | AGB Menen - rekening 2018 - verwijzing naar de gemeenteraad van 1 juli 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen verwijst de rekening van 2018 van AGB Menen naar 
de gemeenteraad van 1 juli en dit om de bestuurders kwijting te verlenen.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

19. CBS/2020/022 | Voorontwerp RUP Hagewinde- goedkeuring 

Samenvatting

RUP Hagewinde voorontwerp - goedkeuring en doorverwijzing naar de plenaire vergadering.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

20. CBS/2020/966 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras 

Samenvatting

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 
goed op naam van Croisé voor de gevraagde oppervlakte van 4,00 m² wordt voorgelegd aan het 
College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 
goed op naam van Fish o Fil voor de gevraagde oppervlakte van 40,00 m² wordt voorgelegd aan 
het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 
goed op naam van Pauline en Paulette voor de gevraagde oppervlakte van 54,00 m² wordt 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

21. CBS/2020/767 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd



PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

22. CBS/2020/924 | Leiewerken: Brug Lauwe-Wevelgem advies op haalbaarheidsstudie 

Samenvatting

Leiewerken: Brug Lauwe-Wevelgem advies op haalbaarheidsstudie

CBS 11-03-2020 Menen: Dossier werd eerste maal in het CBS behandeld op 11-03-2020 met de 
vraag om ook het advies van CBS Wevelgem af te wachten en een overleg voor een bijkomend 
scenario met een afzonderlijke fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Kloosterstraat.

CBS 22-04-2020 Wevelgem: dossier behandeld op het CBS gemeentebestuur Wevelgem, zie 
bijlage.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

23. CBS/2020/768 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 27 mei 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 27 mei 2020 voor een totaalbedrag 
van 68.121,86 euro.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2020/779 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1599 tot en met nr. 1600 
voor een totaalbedrag van 150.919,48 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1599 tot en met nr. 1600 voor een 
totaalbedrag van 150.919,48 euro.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2020/951 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1850 tot en met nr. 1850 
voor een totaalbedrag van 9.000 euro. 

Besluit: Verdaagd

26. CBS/2020/969 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of 
gebouwen - kohierartikels 629000055 en 629000132 - aanslagjaar 2019 

Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande woningen en/of gebouwen 
aangaande kohierartikels 629000055 en 629000132 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

BURGERLIJKE STAND

JURIDISCHE DIENST



27. CBS/2020/961 | Aanstellen raadsman voor indienen van verzoekschrift in dossier burgerlijke 
stand. 

Samenvatting

Het schepencollege beslist tot het aanstellen van een advocaat in het kader van een dossier 
burgerlijke stand, in casu: procedure tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand, met 
name een geboorteakte.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

28. CBS/2020/959 | Ledenbijdrage Mayors for Peace 2020 

Samenvatting

Vorig jaar sloot stad Menen zich aan bij Mayors for Peace. Er wordt gevraagd dit jaar opnieuw het 
lidgeld te betalen. 

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/970 | Uitbetaling onkosten Jaarmarkt 2019 

Samenvatting

De organisator van de jaarmarkt op 20 oktober 2019 vraagt de terugbetaling van de kost van de 
fanfare.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

30. CBS/2020/875 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag 
prestatievermindering (VVP) door een kleuteronderwijzeres. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag verlof voor verminderde prestatie 
door een kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/876 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag 
prestatievermindering (VVP) door een kleuteronderwijzeres. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag prestatievermindering (VVP) door 
een kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/913 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag zorgkrediet 
door een kleuteronderwijzeres. 

Samenvatting



GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag zorgkrediet door een 
kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/914 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag 
prestatievermindering (AVP) door een kleuteronderwijzeres. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag prestatievermindering 
(afwezigheid voor verminderde prestaties) door een kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/915 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag zorgkrediet 
door een onderwijzeres. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag zorgkrediet door een 
onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/916 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag zorgkrediet 
door een onderwijzeres. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: aanvraag zorgkrediet door een 
onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2020/949 | Onderwijs: corona ouderschapsverlof- standpunt inrichtende macht - 
schoolbestuur. 

Samenvatting

Onderwijs: corona ouderschapsverlof - standpunt inrichtende macht - schoolbestuur.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/1013 | SG de Leiebrug en GBS de Wonderwijzer: goedkeuring vacature en 
aanwerving administratief medewerker (HOKT) - gesubsidieerd onderwijs. 

Samenvatting

scholengemeenschap de Leiebrug en gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer: goedkeuring 
vacature en aanwerving administratief medewerker (HOKT) - gesubsidieerd onderwijs.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

38. CBS/2020/920 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: Tijdelijke aanstellingen 
doorlopende duur (TADD) van 3 personeelsleden 

Samenvatting



Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen van rechten Tijdelijke Aanstelling 
Doorlopende Duur van 3 personeelsleden vanaf 01/09/2020.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

ECONOMAAT

39. CBS/2020/955 | Huren sfeerverlichting voor entiteit stad Menen voor de periode van 3 jaar. 
Goedkeuring gunning - 2020/887/SV-4/03. 

Samenvatting

Huren sfeerverlichting voor entiteit stad Menen voor de periode van 3 jaar
Goedkeuring gunning - 2020/887/SV-4/03

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

40. CBS/2020/946 | Drankvergunning en bijhorende kansspelinrichting Pauline & Paulette 

Samenvatting

De drankvergunning aan XXXXXXXX voor de inrichting Pauline & Paulette gelegen te Lauweplaats 
19, 8930 Lauwe verlenen en positief adviseren naar de kansspelcommissie voor de bijhorende 
kansspelinrichting klasse III.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

41. CBS/2020/797 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - her aanstelling van 3 voltijdse 
hulptechniekers  E1-E3 - bepaalde duur 

Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - her aanstelling van 3 voltijdse hulptechniekers E1-
E3 - openbaar patrimonium - bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


