
BESLUITENLIJST VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 17 juni 2020 om 09:30 u.

AANWEZIG
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Angelique Declercq, Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

D-PUNT

ALGEMEEN

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

1. CBS/2020/1158 | Te verwijzen naar Gemeenteraad 01/07/2020: Rapportage 
Organisatiebeheersing 2019 
Samenvatting

De Algemeen Directeur rapporteert  over de genomen beheersmaatregelen in 2019.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

AGB

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2020/1165 | Patrimonium. Principebeslissing tot kosteloze overdracht van gronden bij het 
O.C. Lauwe  naar het openbaar domein van de stad Menen , en navolgend opstalrecht aan het 
AGB Woonbedrijf Menen voor aanleg van plein en omgevingswerken. 
Samenvatting

De verkavelaar verzoekt de stad tot overname van de gronden (lot 6 en lot 8) in de verkaveling K. 
Astridlaan, voor opname in het openbaar domein als wegenis en plein. 

Besluit: Goedgekeurd voor optie 1

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

3. CBS/2020/1173 | Patrimonium. Vraag tot uitoefenen voorkooprecht 
Samenvatting

De eigenaar van het pand gelegen in de Rijselstraat 95 te Menen verzoekt het schepencollege tot 
formeel standpunt inzake het voorkooprecht ten voordele van de stad. 

Besluit: Goedgekeurd



MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

4. CBS/2020/1126 | Reglement inzake gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
(Individueel Bezoldigd Personenvervoer). Voor doorverwijzing naar GR van juli 2020. 
Samenvatting

Vanaf 1 januari 2020 werden de twee bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten 
verhuur voertuig met bestuurder vervangen door één generieke vergunning Individueel Bezoldigd 
Personenvervoer (IBP) , waarbij  vier exploitatievormen mogelijk zijn (straattaxi, standplaatstaxi, 
ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi). De gemeente stelt de modaliteiten vast om een 
machtiging voor standplaatstaxi's op het grondgebied van Menen te verkrijgen, en legt de regels vast 
inzake het gebruik van taxistandplaatsen. Dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij de Algemene 
Politieverordening.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

5. CBS/2020/1130 | 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

OMGEVING

6. CBS/2020/1154 | Barakkenpark - goedkeuring ontwerp. 
Samenvatting

Goedkeuring ontwerp Barakkenpark en het uitvoeren van 6 boringen ikv de archeologienota. 

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

7. CBS/2020/1174 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

8. CBS/2020/1169 | Rouwstoet op 20/06/2020 
Samenvatting



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Rouwstoet op 20/06/2020 te Menen - Lauwe - 
Rekkem

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

9. CBS/2020/1176 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 1 juli 2020: Verdeling Vlaams 
Noodfonds Sport-Cultuur-Jeugd op korte termijn 
Samenvatting

Verdeling Vlaams Noodfonds  Sport-Jeugd-Cultuur

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

10. CBS/2020/1118 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 12.06.2020 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 20.05.2020 
Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 12.06.2020
- Verslag Raad van Bestuur dd. 20.05.2020

Besluit: Ter kennis genomen

11. CBS/2020/1120 | Leiedal: Agenda RVB 20.05.2020 - verslag RVB 08.05.2020. 
Samenvatting

Leiedal:
- Agenda RVB 20.05.2020
- verslag RVB 08.05.2020

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2020/1141 | WVI: Verslag Raad van Bestuur dd. 27.05.2020 
Samenvatting

WVI
Verslag Raad van Bestuur dd. 27.05.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

13. CBS/2020/1133 | 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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

14. CBS/2020/1115 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 
Samenvatting

Op maandag 18 mei 2020 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit samengeroepen.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

15. CBS/2020/1112 | GBS Barthel (Rekkem): behoud van geplande facultatieve vrije dag op 
22/06/2020 - kennisname. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem): behoud van geplande facultatieve vrije dag op 22/06/2020 - kennisname.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

16. CBS/2020/886 | Verslag van de vorige zitting dd. 10 juni 2020 
Besluit: Verdaagd

17. CBS/2020/1027 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 1 juli 2020 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 1 juli 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

18. CBS/2020/1135 | Wonen Regio Kortrijk - Algemene vergadering op donderdag 25 juni 2020 om 
19.00 uur via videoconferentie. 
Samenvatting

Wonen Regio Kortrijk
Algemene vergadering op donderdag 25 juni 2020 om 19.00 uur via videoconferentie.



Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

IDPB

19. CBS/2020/1137 | Goedkeuring maandverslagen GIDPB januari-april 2020 
Samenvatting

Goedkeuring maandverslagen januari-april 2020 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie, 
Bescherming en Welzijn op het werk.

Inclusief arbeidsongevallenregister stad en onderwijzend personeel : stand van zaken.

Besluit: Goedgekeurd

NOODPLANNING

20. CBS/2020/1136 | Goedkeuring verslag Gemeentelijke Veiligheidscel 28/05/2020 
Samenvatting

Goedkeuring verslag Gemeentelijke Veiligheidscel 28/05/2020 in bijlage.

De gemeentelijke veiligheidscel komt 2 maal per jaar bijeen en heeft als voornaamste taken :

 het opstellen en actualiseren van het gemeentelijk noodplan,

 de risico's inventariseren en analyseren,

 risico-analyse van grootschalige evenementen,

 de alarmeringsschema's opstellen en bijhouden,

 organiseren en evalueren van rampenoefeningen,

 evalueren van noodsituaties,

 organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

21. CBS/2020/889 | 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



ECONOMAAT

22. CBS/2020/1144 | Leveren en plaatsen 60 vlaggenmasten op 10 vlaggenpleintjes entiteit Menen 
en aankoop van 300 vlaggen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2020/925/SV en 
2020/926/SV 
Samenvatting

Leveren en plaatsen 60 vlaggenmasten op 10 vlaggenpleintjes entiteit Menen en aankoop van 300 
vlaggen. 
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden voor beide opdrachten: 2020/925/SV en 2020/926/SV

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

23. CBS/2020/1111 | Principiële beslissing organisatie mobiele speelpleinwerking Mobspel 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 
mobiele speelpleinwerking. 

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

24. CBS/2020/1157 | Problematiek omheiningen bij de voetbalterreinen De Koekuit 
Samenvatting

Het schepencollege bespreekt de mogelijkheid tot plaatsing van een bijkomende ballenvanger op de 
voetbalterreinen van de Koekuit, ter voorkoming van schade aan achterliggende private percelen.

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

25. CBS/2020/1102 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/1121 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd



27. CBS/2020/1123 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

28. CBS/2020/1148 | Meerjarenplan AGB 2020-2025 : goedkeuring : doorverwijzing GR 
Samenvatting

Het AGB maakte in nauwe overleg een budget 2020-2025 op met de stad waarin de wensen en 
uitdagingen van beiden zijn in verwerkt. Dit document werd reeds goedgekeurd in de Raad van Bestuur 
van 5 mei en dient nog te worden goedgekeurd in de Gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

29. CBS/2020/1092 | Voor doorverwijzing naar Gemeenteraad juli. Isoleren zolders GBS 'De 
Wonderwijzer'. 1. Vaststellen wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden.(verwijzing 
Gemeenteraad) 2. Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers. 
Samenvatting

Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad 1 juli. 

Isoleren van zolder 3 en 4 GBS 'De Wonderwijzer' Lauwe. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

30. CBS/2020/1105 | Voor doorverwijzing naar gemeenteraad juli :   Vernieuwen dakbedekking site 
Gaselwest 
Samenvatting

Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad 1 juli. 

Vernieuwen dakbedekking site Gaselwest :  Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

31. CBS/2020/1094 | Definitieve oplevering wandelpad langs de zuidelijke grens van bedrijventerrein 
LAR-Zuid. 
Besluit: Verdaagd



32. CBS/2020/1116 | Vraag tot toestemming doortrekking voetpad tot aan de rijweg 
Samenvatting

Vraag tot toestemming doortrekking voetpad tot aan de rijweg

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/1131 | Verkaveling Pronkwindestraat VK/1240/1 Menen.  Voorlopige oplevering. 
Goedkeuring. 
Samenvatting

Verkaveling Pronkwindestraat 1240/1 vergunning CBS 14 december 2015 . Voorlopige oplevering vond 
plaats op 21 januari 2020 zonder opmerkingen. Proces Verbaal mag worden goedgekeurd. Borgstelling 
mag voor contractueel bepaalde gedeeltes worden vrijgegeven.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

34. CBS/2020/1138 | 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

35. CBS/2020/1113 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst 
Samenvatting

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten alsook 
signalisatie voor de heropstart van de horeca en de daarbij horende tijdelijke verkeersmaatregelen die 
worden in gevoerd.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2020/1114 | Aanvraag bestuurderspas Individueel Bezoldigd Personenvervoer 
Samenvatting

Aanvraag bestuurderspas

Besluit: Goedgekeurd

BEGRAAFPLAATSEN

BURGERLIJKE STAND

37. CBS/2020/1068 | Begraafplaatsenbeheer: verwijderen graven begraafplaats Zandputstraat 
(blokken 21-22-23-32-33-34) 
Samenvatting



Verwijderen graven oude begraafplaats Zandputstraat Menen (blokken 21-22-23-32-33-34)

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

38. CBS/2020/901 | Ondertekening Bomencharter 
Samenvatting

Het Bomencharter Vlaanderen vormt een eenvoudig en efficiënt instrument om meer bomen te 
bekomen in Vlaanderen. Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald 
aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de 
stad/gemeente. Reeds meer dan 100 lokale besturen ondertekenden het charter. Het Bomencharter 
heeft betrekking op de periode 2019 - 2024.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

39. CBS/2020/1059 | Voorstel aanpassen verkaveling te Rekkem, Dronckaertstraat na vergunning  - 
O_2019036689 
Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/1127 | Communicatie Leiewerken - infopanelen 
Samenvatting

Communicatie Leiewerken - infopanelen - overleg STAD met DVW in de werkgroep communicatie dd. 
15-05-2020.

Besluit: Verdaagd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

41. CBS/2020/887 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2020/1103 | Verdeling van percelen grond gelegen nabij de Ieperstraat (Tybersite), 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen nrs. 315 p, 316 l en 346 w - Dossier 
1041 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van percelen grond gelegen nabij de Ieperstraat (Tybersite), kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen nrs. 315 p, 316 l en 346 w - zie bijgevoegd 
opmetingsplan

Besluit: Goedgekeurd



FINANCIËN

FINANCIËN

43. CBS/2020/888 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 17 juni 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 17 juni 2020 voor een totaalbedrag van 
289.758,86 euro.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/1097 | Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande handelspanden - 
kohierartikel 629000176 - aanslagjaar 2019 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande handelspanden aangaande kohierartikel 
629000176 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

45. CBS/2020/1099 | Subsidie stedelijke bonden ouderenadviesraad werkjaar 2020 - vraag tot 
afwijking toepassing subsidiereglement. 
Samenvatting

Voorstel tot afwijking op de toepassing van het subsidiereglement in functie van het bepalen van de 
subsidies stedelijke bonden ouderenadviesraad 2020 en dit ten gevolge van de maatregelen ter 
bestrijding van COVID - 19 waardoor de stedelijke bonden geen activiteiten meer konden organiseren 
vanaf 13 maart 2020 (overmacht).

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

46. CBS/2020/1095 | Halfoogsttocht op 15 augustus 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor de 
Halfoogsttocht op 15 augustus 2020 op het grondgebied van Menen en Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/1104 | Verjaardagsfeest op 26 juni 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het verjaardagsfeest op 26 juni 2020 in de Ch. 
Capellestraat Menen.

Besluit: Goedgekeurd



48. CBS/2020/1125 | Boulevard Solar - commerciële acties voor lokale handelaars 
Samenvatting

Tijdens de maand augustus, wanneer ook de solden starten, willen we de handelaars extra 
ondersteunen met de organisatie van een krans en win actie en een etalagezoektocht.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2020/1128 | Overzicht ingezonden/geannuleerde evenementen 
Samenvatting

Een overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en geannuleerde/uitgestelde evenementen 
door de coronacrisis.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

50. CBS/2020/1082 | onderwijs: voor agendering GR juli 2020: goedkeuring 
samenwerkingsafspraken GBS Barthel en GBS de Wonderwijzer met het CLB Mandel en Leie. 
Samenvatting

onderwijs: voor agendering GR juli 2020: goedkeuring samenwerkingsafspraken GBS Barthel en GBS 
de Wonderwijzer met het CLB Mandel en Leie.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

51. CBS/2020/1117 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: AVP 
kleuteronderwijzeres - wijziging aantal uren prestatievermindering. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2020-2021: afwezigheid voor verminderde prestaties voor 
een kleuteronderwijzeres - wijziging aantal uren prestatievermindering.

Besluit: Goedgekeurd

SABK

52. CBS/2020/1143 | Beperkte uitbreiding exitstrategie academie Beeld (fase 4) tot 30/06/2020 
Samenvatting

De exitstrategie voor Academie voor Beeld met als referentie CBS/2020/1030 wordt beperkt uitgebreid 
met afscheidsmomenten voor derde en vierde graad, specialisatie en BAC. Deze zullen gebeuren in 
buitenlucht of op een moment/locatie in de academie waar dit geen impact zal hebben op het 
hygiëneplan. 

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

53. CBS/2020/1145 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: uitbreiding heropstart fysieke 
lessen, fase 4 



Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: uitbreiding heropstart fysieke lessen, fase 4

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

54. CBS/2020/1142 | Te verwijzen naar de gemeenteraad: Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur: 
jaarrekeningen 2019. 
Samenvatting

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: jaarrekeningen 2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad

PERSONEEL

PERSONEEL

55. CBS/2020/1122 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - her aanstelling voltijds 
administratief medewerker C1 -C3 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - her aanstelling voltijds administratief medewerker C1 -
C3

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2020/1124 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technisch uitvoerende 
diensten - aanstelling tijdelijk voltijds (38/38) hulptechnieker 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technisch uitvoerende diensten - aanstelling tijdelijk 
voltijds (38/38) hulptechnieker

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/1129 | Afdeling vrije tijd en onderwijs - vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - 
kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering P&V - Toekenning rente naar aanleiding 
van blijvende arbeidsongeschiktheid. 
Samenvatting

Afdeling vrije tijd en onderwijs - vrije tijd en onderwijs - kennisname beslissing 
arbeidsongevallenverzekering P&V - Toekenning rente naar aanleiding van blijvende 
arbeidsongeschiktheid.

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2020/1134 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Team jeugd/sport - her aanstelling  deskundige 
jeugd - sport (B1 -B3) - voltijds contractueel bepaalde duur. 
Samenvatting



Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Team jeugd/sport - her aanstelling deskundige jeugd - sport (B1 -B3) - 
voltijds contractueel bepaalde duur.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


