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D-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2020/1119 | Leiedal: Agenda RVB 20.05.2020 - verslag RVB 08.05.2020. 
Besluit: Verdaagd

JEUGD

JEUGDDIENST

2. CBS/2020/1107 | Principiële beslissing organisatie mobiele speelpleinwerking Mobspel zomer 
2020 
Besluit: Verdaagd

OPENBARE WERKEN

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

3. CBS/2020/1002 | Ambtshalve uitvoering van werken. Gunning bij aanvaarde factuur. 
Samenvatting

Besluit: Goedgekeurd

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

4. CBS/2020/1063 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de heropstart van de horeca in 
Groot-Menen. Aanpassen verkeersinrichting, circulatie en parkeerzones. Vaststelling. 
Samenvatting



Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de heropstart van de horeca in Groot-Menen. 
Aanpassen verkeersinrichting, circulatie en parkeerzones. 

Besluit: Goedgekeurd

5. CBS/2020/1106 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te 
Menen, Lauwe en Rekkem. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te Menen, Lauwe en Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2020/1109 | Aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras (en andere) naar 
aanleiding van de Coronamaatregelen 
Samenvatting

De aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras (en andere) naar aanleiding van de 
Coronamaatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen voor de periode tot en met 30 september. 

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

7. CBS/2020/1096 | Kennisgeving van de aanstellingen voor de noodopvang kleuters en lagere 
schoolkinderen -  vanaf 25 mei tot en met 30 juni 2020. 
Samenvatting

Kennisgeving van de aanstellingen voor de noodopvang kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 25 
mei tot en met 30 juni 2020.

Besluit: Goedgekeurd

8. CBS/2020/1108 | Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 
Overlegcomité. 
Samenvatting

Goedkeuren agenda eerstvolgend overleg Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité. 

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

AGB

AGB

9. CBS/2020/1083 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02 juni 2020) 
Samenvatting



Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02 juni 2020 ) wordt hierbij overgemaakt.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2020/1074 | 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

11. CBS/2020/1017 | Kennisname verslag overleg stad-AWV/MOW van 12 mei 2020 omtrent 
verschillende issues op gewestwegen 
Samenvatting

Naar aanleiding van de vraag tot wijziging van de zone 30 rond GBS Barthel, vond tussen de stad, de 
directie van de basisschool, AWV en MOW een digitaal overleg plaats. Op dit overleg werden ook 
andere punten besproken. Dit overleg leidde tot acties te ondernemen door de stad en door AWV.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

12. ZONDER VOORWERP 
Besluit: Afgevoerd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

13. CBS/2020/1076 | Vlaio - goedkeuring premie infosessies "Het Internet ook uw zaak" 
Samenvatting

Goedkeuring subsidieaanvraag bij Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de organisatie van 2 
sessies met subsidiebedrag € 4.130,00  (2 x € 2.065,00).

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN



SECRETARIE

14. CBS/2020/836 | Verslag van de vorige zitting dd. 03 juni 2020 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 03 juni 2020.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/1079 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 01.07.2020 - Besluit van de 
burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De Steiger op woensdag 01.07.2020 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 01.07.2020 - Besluit van de burgemeester: tijdelijke 
politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De 
Steiger op woensdag 01.07.2020 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

16. CBS/2020/839 | 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

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

17. CBS/2020/1048 | Weigering aanvraag vrijstelling leegstaand handelspand Rijselstraat 184 
Samenvatting

Weigering aanvraag vrijstelling van een leegstaand handelspand gelegen Rijselstraat 184

Besluit: Weigering van vrijstelling wordt goedgekeurd.

18. CBS/2020/1054 | Beroep tegen opname register leegstand - Rijselstraat 68 
Samenvatting

Beroep tegen opname in het gemeentelijke leegstandsregister voor het handelspand gelegen 
Rijselstraat 68.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/1080 | Betwisting terugbetaling verhuurderspremie Bruggestraat 464 Menen 
Samenvatting



Betwisting terugbetaling verhuurderspremie Bruggestraat 464 Menen

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/1089 | 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 gemeenteraad.

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

21. CBS/2020/1049 | Vernieuwen van zonneweringen bewegingszaal CC De Steiger. Gunning bij 
aanvaarde factuur. 
Samenvatting

De zonneweringen van de bewegingzaal CC De Steiger zijn aan vernieuwing toe. Gunning bij 
aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/1051 | Slopen luifel begraafplaats Zandputstraat. Gunning bij aanvaarde factuur. 
Samenvatting

De bestaande luifel van de Zandputstraat dient gesloopt te worden wegens bouwvallige staat. Gunning 
bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2020/1053 | Leveren en plaatsen nieuwe luifelconstructie begraafplaats Zandputstraat. 
Gunning bij aanvaarde factuur. 
Samenvatting

Ter vervanging van de gesloopte luifel begraafplaats Zandputstraat zal er een nieuwe luifelconstructie 
worden geleverd en geplaatst. Gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2020/1055 | Opmeting terrein voormalige Tuinwijkschool. Gunning bij aanvaarde factuur. 
Samenvatting

In functie het ontwerp garagestraat en aanleg parking dient het terrein van de voormalige tuinwijkschool 
te worden opgemeten door landmeter. Gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2020/1060 | Opdracht epb verslaggever - vernieuwen sanitair gebouw GBS Barthel te 
Rekkem - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2020/915. 
Samenvatting



Aanstellen van een epb verslaggever voor het vernieuwen sanitair gebouw GBS Barthel te Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

26. CBS/2020/1025 | Beslissing overname rioleringswerken vuilvracht Pourgatoire en wijk 
l'Echauffourée via Lokaal Pact. Verwijzing naar de Gemeenteraad. 
Samenvatting

Het Vlaams Gewest gaf op 13/12/2010 aan Aquafin de opdracht om een technisch plan uit te werken 
voor het project "Aansluiting vuilvracht Pourgatoire en wijk l'Echauffourée". Dit project heeft als doel de 
opname van lozingspunten in de Risquons Toutbeek en in zijloop van de Pourgatoirebeek, aansluiting 
via Neerweg en Schelpenstraat op de riolering in Grote Weg.

Bij de uitwerking van het technisch plan is gebleken dat in de door Aquafin voorgestelde, maar nog niet 
goedgekeurde, saneringswijze ook gemeentelijke dienstrioleringen noodzakelijk zijn. 

Deze gemeentelijke dienstrioleringen voldoen aan de criteria voor ten lasteneming door Aquafin via het 
Lokaal Pact budget categorie 3, op voorwaarde dat het beheer ervan meteen na realisatie wordt 
opgenomen door de gemeentelijke saneringsplichtige en mits ondertekening van een Lokaal Pact 
gebruiksovereenkomst. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

27. CBS/2020/1073 | GGZ - Structureel Onderhoud Voetpaden 2020. Programma. 
Samenvatting

In het kader van het structureel onderhoud van voetpaden wordt door de dienst een aanvullende 
projectlijst voor 2020 voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

28. CBS/2020/1075 | 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

29. CBS/2020/998 | Adviesvraag voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. Voor doorverwijzing 
naar GR van juli 2020. 
Samenvatting

In het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid wordt het aanbod openbaar vervoer grondig 
hertekend. Deze oefening loopt reeds een tijdje en is, onder andere op basis van opmerkingen van stad 
Menen, bijgestuurd. Stad Menen werkt voor de herwerking samen met 13 andere gemeenten binnen 
Vervoerregio Kortrijk.



Het voorstel van hertekening werd voorlopig goedgekeurd in de zitting van de vervoerregioraad van 29 
mei 2020.

Conform de bespreking binnen de vervoerregioraad van 21 februari 2020 werd aangeraden het voorstel 
van hertekening ter advies voor te leggen aan de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

30. CBS/2020/1062 | Reglement inzake gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
(Individueel Bezoldigd Personenvervoer). Voor doorverwijzing naar GR van juli 2020. 
Besluit: Verdaagd

BEGRAAFPLAATSEN

BURGERLIJKE STAND

31. CBS/2020/1067 | Begraafplaatsen: concessiebeheer 
Samenvatting

Goedkeuren lijsten nieuwe graf-, columbarium- en urnenveldconcessies - bijzettingen overtallige urne - 
hernieuwingen, verlengingen, wijzigingen van concessies

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/1069 | Begraafplaatsenbeheer: te verwijderen graven begraafplaats Rekkem en Lauwe 
Samenvatting

Begraafplaatsenbeheer: goedkeuring te verwijderen graven begraafplaats Rekkem en Lauwe

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

33. CBS/2020/1057 | Project LECSEA – ondersteuning warmtenetprojecten 
Samenvatting

LECSEA is een Europees project in het Interreg 2-Zeeën programma. Leiedal is hoofdpartner. Binnen 
dit project wenst Leiedal de realisatie van warmtenetten in de regio te ondersteunen. Naast 
werkingsmiddelen voor ondersteuning vanuit Leiedal, is er ook een budget voor de cofinanciering van 
de uitvoering van een warmtenet. Leiedal wil, met het aanschrijven van deze brief, aan alle steden en 
gemeenten de kans geven zich hiervoor kandidaat te stellen. Stad Menen wenst op deze kans in te 
gaan.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

34. CBS/2020/1044 | Communicatie Leiewerken - infopanelen 
Besluit: Verdaagd



VERGUNNINGEN

OMGEVING

35. CBS/2020/837 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2020/1041 | Verdeling van percelen grond gelegen nabij de Ieperstraat (Tybersite) te Menen, 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van percelen nrs. 315 p en 316 l - 
Dossier 1040 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van percelen grond gelegen nabij de Ieperstraat (Tybersite), kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van percelen nrs. 315 p en 316 l, gekend als lot 3 A en lot 
3 B van bijgevoegde opmetingsplannen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

37. CBS/2020/838 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 10 juni 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 10 juni 2020 voor een totaalbedrag van 
79.289,09 euro.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/1071 | Kohier verhaalbelasting op het aanleggen van riolering. Aanslagjaar 2020 
Samenvatting

Jaarlijkse aflossingen van de verhaalbelastingen voor het aanleggen van rioleringen volgens lijst in 
bijlage – aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/1072 | Kohier verhaalbelasting op het verwerven van de zate van de openbare weg. 
Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Jaarlijkse aflossingen van verhaalbelastingen op het verwerven van de zate van de weg volgens lijst in 
bijlage – aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/1077 | Vaststelling jaarrekening 2019 stad Menen. Te verwijzen naar de gemeenteraad. 
Samenvatting



Vaststellen van de jaarrekening 2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

41. CBS/2020/1081 | Bezwaarschrift tegen de de gemeentebelasting op de huis-aan-huis 
verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - kohierartikels 219000019 en 219000020 - 
aanslagjaar 2019 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding 
van niet-geadresseerde reclamebladen aangaande kohierartikels 219000019 en 219000020 voor 
aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

42. CBS/2020/1064 | Overzicht ingezonden/geannuleerde evenementen 
Besluit: Verdaagd

CULTUUR

CULTUUR

43. CBS/2020/1065 | Vraag tot toestemming voor het verlenen van attesten inzake uitgaven opvang 
kinderen.  Binnenspeeltuin Huppel-de-pup Menen. 
Samenvatting

XXXXXXXXXX De zaakvoerder Binnenspeeltuin Huppel-de-pup, Noordstraat 5A001 (bis) Menen, 
vraagt erkenning aan, in het kader van de belastingvermindering voor kinderopvang, door de stad 
Menen. Dit geeft haar de mogelijkheid attesten uit te schrijven voor de opvang van kinderen minder dan 
12 jaar en kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar.

Besluit: Verworpen

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

44. CBS/2020/1052 | Aankoop van 3 digitale piano's  - Goedkeuring gunning - 2020/928-AV 
Samenvatting

Aankoop van 3 digitale piano's  - Goedkeuring gunning - 2020/928-AV

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

45. CBS/2020/492 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - voorstel wachtdienst/permanentiedienst technische dienst Stad en OCMW. 
Samenvatting



Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - voorstel 
wachtdienst/permanentiedienst technische dienst stad.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2020/1040 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - aanvraag ontslag in onderling 
akkoord - voltijds statutair bibliotheekassistente C1-C3. 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - aanvraag ontslag in onderling akkoord - voltijds statutair 
bibliotheekassistente C1-C3.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/1045 | Afdeling Onthaal en burgerzaken - Administratief medewerker - genezing 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie 
Samenvatting

Afdeling Onthaal en burgerzaken - Administratief medewerker - genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/1070 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - her aanstelling deeltijds 
(19/38) projectcoördinator IGS B1-B3. 
Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - her aanstelling deeltijds (19/38)  projectcoördinator 
IGS B1-B3.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2020/1078 | Huishoudhulp (E1-E3) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling 
wervingsreserve 6 maanden - tewerkstellingsplaats Stad 
Samenvatting

Huishoudhulp (E1-E3) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden - 
tewerkstellingsplaats Stad

Besluit: Goedgekeurd
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