
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 3 juni 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

1. CBS/2020/1042 | Fietseducatieproject te Lauwe op 8 en 9 juni 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een fietseducatieproject (fietsexamens) 
te Lauwe op 8 en 9 juni op de parking van sporthal Ter Leie. 

Besluit: Goedgekeurd

2. CBS/2020/1043 | Fietseducatieproject te Rekkem op 11 juni 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het fietseducatieproject van de dienst 
veiligheid en samenleven op 11 juni 2020 in de Kasteeldreef te Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

3. CBS/2020/1046 | Subsidieaanvraag 'ikzomerwestvlaams' - coronaproof Zomerprogramma Stad 
Menen 

Samenvatting

Het Stadsbestuur van Menen tekent graag in op het aanbod “Ik zomer West-Vlaams” dat de 
Provincie voor uw gemeente of stad heeft ontwikkeld om een zomer vol beleving te realiseren 
in eigen streek en dit coronaveilig. Om aanspraak te doen op de subsidie wordt het 
programmatieformulier in bijlage aan Het team "Ik zomer West-Vlaams" bezorgd. 

Het programmatieformulier bestaat uit een opsomming van (bijna) alle activiteiten die Stad 
Menen tijdens de komende zomer organiseert. Alle activiteiten zijn coronaproof. Stad Menen 
houdt hierbij rekening met onderstaande criteria: 



- Het zomerprogramma bestaat uit een lokaal belevingsaanbod van juli tot en met oktober dat 
spreiding in  tijd en ruimte, lokaal en regionaal, mogelijk maakt.

- Dit belevingsaanbod (wat, waar, wanneer, hoe, voor welke doelgroep) wordt toegestuurd aan de 
provincie om gepubliceerd te worden op een platform voor algemene koepel-communicatie op 
provinciaal niveau.

- Stad Menen schrijft zich in voor de algemene communicatiecampagne “Ik zomer West-Vlaams” 
en verbindt er zich toe deze campagne en bijhorende tools ook in haar lokale communicatie te 
gebruiken.

- Stad Menen stemt in dat de provincie in het volledige aanbod op zoek zal gaan naar coherentie 
en bepaalde thematische of methodische gemeenschappelijke lijnen extra in de verf zal zetten.

- Stad Menen kiest voor een participatieve aanpak met betrokkenheid van lokale actoren 
(handelaars, verenigingen, landbouwers,…).

- Alle activiteiten zijn “corona-proof”, Stad Menen neemt tijdens de uitvoering van het 
programma de coördinatie op haar eigen grondgebied waar.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

4. CBS/2020/1047 | Brief ten aanzien van directie Basisonderwijs omtrent de organisatie van de 
noodopvang 

Samenvatting

Stad Menen organiseert aanvullende noodopvang ter ondersteuning van scholen die kampen met 
plaats- en personeelsgebrek. 
Om de scholen op de hoogte te brengen van deze werkwijze en om de vraag te stellen om tegen 
donderdag 04/06 te laten weten of zij wensen gebruik te maken van de noodopvang vanaf 8/06, 
werd een formeel schrijven vanuit de Stad opgesteld.

Besluit: Ter kennis genomen

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

5. CBS/2020/1019 | WVI - verslag Raad van Bestuur dd. 06.05.2020 

Samenvatting

WVI - verslag Raad van Bestuur dd. 06.05.2020.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2020/1012 | 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

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

7. CBS/2020/976 | Kennisname verslag PCV-vergadering 29 april 2020 omtrent de gedeeltelijke 
herinrichting van de Wahisstraat 

Samenvatting

De stad is al even vragende partij om snelheidsremmende maatregelen te nemen in de 
Wahisstraat, waarbij ook het parkeerregime gewijzigd wordt van beurtelings naar geschrankt 
parkeren. Aangezien de Wahisstraat een gewestweg is, diende de vraag tot wijziging te worden 
voorgelegd op een zitting van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (=PCV).

Besluit: Ter kennis genomen

8. CBS/2020/981 | Kennisname verslag eerste Klankbordgroep (4 mei 2020) ikv de opmaak van het 
nieuwe lokale mobiliteitsplan 

Samenvatting

De stad is samen met studiebureau Witteveen+Bos bezig met de opmaak van een nieuw 
mobiliteitsplan.

Bij de opmaak van dit plan wordt ruim aandacht besteed aan een participatieluik. In het kader van 
deze participatie werd een zogenaamde Klankbordgroep opgericht. In de Klankbordgroep zouden 
verschillende geledingen van de bevolking (via verenigingen) en de Gemeenteraadscommissie 
Verkeer & Mobiliteit vertegenwoordigd worden om hun licht te laten schijnen over de 
voorliggende plannen en ideeën en de huidige stand van zaken. Via een digitaal overlegmoment 
op 4 mei werd voor de eerste maal feedback gevraagd.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

9. CBS/2020/1011 | Kennisname agendapunten GECORO 24 juni 2020. 

Samenvatting

Kennisname agendapunten GECORO 24 juni 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

10. CBS/2020/805 | Verslag van de vorige zitting dd. 27 mei 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 27 mei 2020.



Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

11. CBS/2020/983 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 3 juni 2020 

Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Eddy Vandendriessche, Willy Ugille, Ruben 
Soens, Kasper Vandecasteele, Karolien Poot, Philippe Mingels, Lianna Mkrtchyan, Frederik 
Vandamme, Lisa Maxy.

Besluit: Goedgekeurd

12. CBS/2020/990 | Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering dd. 24.06.2020 

Samenvatting

Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering dd. 24.06.2020

Besluit: Ter kennis genomen

13. CBS/2020/1020 | CEVI - Algemene vergadering dd. 26.06.2020 

Samenvatting

CEVI - Algemene vergadering dd. 26.06.2020

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2020/1038 | Aanstelling waarnemend halftijds coördinator IGS "Kwalitatief wonen in de 
grensstreek". 

Samenvatting

Voorgesteld wordt om een waarnemend coördinator (halftijds) voor het IGS 'Kwalitatief wonen in 
de grensstreek' aan te stellen voor de periode 1 juni tem. 31 augustus 2020. 

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

15. CBS/2020/808 | 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

16. CBS/2020/1032 | Principiële beslissing organisatie speelpleinwerking zomer 2020 

Samenvatting



Naar aanleiding van de maatregelen die aangekondigd werden vanuit de federale overheid 
omtrent het jeugdaanbod tijdens de zomervakantie is er een specifieke aanpak nodig voor de 
organisatie van de speelpleinwerking. 

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

17. CBS/2020/999 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van juli: reglement verplicht 
conformiteitsattest voor huurwoningen 

Samenvatting

Goedkeuring reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeeteraad.

18. CBS/2020/1004 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/1026 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van juli: Wijziging gemeentelijke 
verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen 

Samenvatting

Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen en 
doorverwijzing naar de gemeenteraad van juli.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeeteraad.

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

20. CBS/2020/1022 | Principieel akkoord om promotie te voeren ivm de mogelijkheid tot aanvraag 
van de  European Disability Card (EDC) en invoering van de European Disability Card (EDC) ter 
vervanging van de begeleiderspas. 

Samenvatting

Principieel akkoord om promotie te voeren i.v.m. de mogelijkheid tot aanvraag van de  European 
Disability Card (EDC) en invoering van de European Disability Card (EDC) ter vervanging van de 
begeleiderspas.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

21. CBS/2020/994 | Aanpassingen elektrische aansluitingen ifv HS cabinerenovatie GBS 'De 
Wonderwijzer'. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Samenvatting



De HS cabinerenovatie op de speelplaats van de GBS 'De Wonderwijzer' vereist nieuwe 
aansluitingen door Fluvius. Gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

22. CBS/2020/960 | Restauratie belfort, voorgevel stadhuis en schuilkelder onder de Grote Markt. 
Openbare procedure. Gunning. 

Samenvatting

Per 28 februari 2020 werd de indiening van de offertes afgesloten voor deze opdracht bij 
openbare procedure met criteria prijs/kwaliteit. Er nemen 5 kandidaten deel. Deze opdracht 
betreft restauratiewerken aan de beschermde entiteiten in de vorm van 3 percelen met historisch 
karakter met name het belfort (als Unesco Werelderfgoed erkend), de voorgevel van het stadhuis 
als beschermd gebouw en de schuilkelder onder de Grote Markt als relict uit WO II. Het dossier 
werd erkend voor subsidiëring door Onroerend Erfgoed. De gunning van de opdracht wordt 
voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

23. CBS/2020/1014 | 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

OPENBARE WERKEN

24. CBS/2020/977 | Samenroepen projectstuurgroep 

Samenvatting

Op het grondgebied van de stad zijn verschillende grootschalige projecten lopende, waarbij ook 
verschillende actoren bij betrokken zijn. Een overlegstructuur als de projectstuurgroep (voorheen 
GBC) is het aangewezen overlegorgaan om deze projecten te begeleiden. Op vraag van 
verschillende actoren én conform het Decreet betreffende de basisbereikbaarheid dient een 
projectstuurgroep te worden samengeroepen.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

25. CBS/2020/863 | Reglement inzake gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
(Individueel Bezoldigd Personenvervoer). Voor doorverwijzing naar GR van juli 2020. 

Besluit: Verdaagd



26. CBS/2020/979 | Aanvraag bestuurderspas Individueel Bezoldigd Personenvervoer 

Samenvatting

Aanvraag bestuurderspas

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/985 | Lidmaatschap Octopusgemeente 

Samenvatting

Gemeenten die aansluiten als lid van het Octopusplan engageren zich om de 
lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op het grondgebied over te nemen.

Scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan.

Gemeenten betalen de laagste lidmaatschapsbijdrage per vestiging.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2020/1005 | Agenda Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 

Samenvatting

Voorstel om de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit te organiseren dd. 15 juni 2020 
om 19u.

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/1015 | Aanvraag voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap 
parking SABK 

Samenvatting

De directeur van de SABK vraagt of er twee parkeerplaatsen voor mindervaliden kunnen ingericht 
worden op de parking van de academie.

Besluit: Goedgekeurd

30. ZONDER VOORWERP 

31. CBS/2020/1021 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de gedeeltelijke afsluiting van 
de Kerkstraat te Menen. Vaststelling. 

Samenvatting

Gezien vanaf volgende week 2 juni de scholen terug mogen heropstarten valt een grote drukte 
aan de schoolpoorten te voorzien.

Basisschool de Kleine Prins vraagt of het mogelijk is om nadars te mogen plaatsen om de Kerstraat 
gedeeltelijk af te sluiten ter hoogte van de poort aan de kleuterspeelplaats. Dit enkel bij aankomst 
en vertrekken van de kinderen

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING



32. CBS/2020/991 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden LAR Zuid, 
Meersweg te Menen 

Samenvatting

De percelen Menen AFD 5, sectie C, 588E, 588F en 592F, gelegen te LAR Zuid, Meersweg 
schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/1006 | ByeByeGrass Charter 

Samenvatting

Het ondertekenen van het ByeByeGrass Charter door stad Menen.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

34. CBS/2020/1000 | Vraag tot toelating voor het plaatsen van een pictogram (webcam) op de 
openbare weg 

Samenvatting

Er wordt toelating gevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de plaatsing 
van een pictogram (plaatsing webcam) in de Rekkemstraat (zijstraat) te Lauwe door Mirom 
Menen.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/1009 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras 

Samenvatting

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2020 goed 
op naam van XXXXXXXX voor de gevraagde oppervlakte van 24,00 m² wordt voorgelegd aan het 
College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2020/1010 | Aanvraag tot het uitstallen van koopwaar - hellend vlak voor mindervaliden 

Samenvatting

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het uitstallen van koopwaar 
(softijsmachine) en de plaatsing van een hellend vlak voor mindervaliden gedurende het seizoen 
2020 goed op naam van XXXXXXXX voor de gevraagde oppervlakte van 18,55 m² wordt 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

37. CBS/2020/806 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting



Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

38. CBS/2020/807 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 03 juni 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 03 juni 2020 voor een totaalbedrag 
van 189.615,62 euro.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/997 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1850 tot en met nr. 1850 
voor een totaalbedrag van 9.000 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1850 tot en met nr. 1850 voor een 
totaalbedrag van 9.000 euro.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/1007 | Kohier activeringsheffing aanslagjaar 2019. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren activeringsheffing. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/1039 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van juli: Belasting op het niet beschikken 
van een verplicht conformiteitsattest. Invoering reglement. 

Samenvatting

Belasting op het niet beschikken van een verplicht conformiteitsattest. Vaststelling invoering.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeeteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

42. CBS/2020/995 | Overzicht ingezonden/geannuleerde evenementen 

Besluit: Verdaagd

43. CBS/2020/1023 | Raamkunstwerken op het stadhuis ter promotie van #Facade8930 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van raamkunstwerken op het stadhuis ter 
promotie van #Facade8930, het nieuwe Menen Bebloemd. 

Besluit: Goedgekeurd



CULTUUR

CULTUUR

44. CBS/2020/597 | Vraag tot toestemming voor het verlenen van attesten inzake uitgaven opvang 
kinderen.  Binnenspeeltuin Huppel-de-pup Menen. 

Besluit: Verdaagd

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

45. CBS/2020/1030 | Exitstrategie voor Academie voor Beeld Stad Menen 

Samenvatting

Exitstrategie binnen de Corona-periode voor de Academie voor Beeld 

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

46. CBS/2020/984 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: omzetten van halftijds 
ouderschapsverlof naar halftijds coronaouderschapsverlof 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: omzetten halftijds ouderschapsverlof naar 
halftijds corona-ouderschapsverlof van een personeelslid

Besluit: Verworpen

47. CBS/2020/1031 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: heropstart fysieke lessen 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: heropstart fysieke lessen vanaf 8 juni 2020

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

48. CBS/2020/1003 | Verspreiden Boekstart geschenken 

Samenvatting

Boekstart : verspreiding geschenken vanuit de bibliotheek

Besluit: Verworpen

PERSONEEL

PERSONEEL

49. CBS/2020/934 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - SAMW - Goedkeuren vacantverklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van deskundige SAMW (B1-B3) 

Samenvatting



Afdeling Vrije tijd en onderwijs - SAMW - Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure 
voor de functie van deskundige SAMW (B1-B3)

Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2020/1008 | Interne Dienstverlening en Organisatie - Personeelsdienst - deskundige 
personeel - aanstelling deskundige personeel (B1-B3) 

Samenvatting

Interne Dienstverlening en Organisatie - Personeelsdienst - aanstelling deskundige personeel (B1-
B3)

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


