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D-PUNT

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/1497 | Besluit burgemeester inzake bestuurlijke politie m.b.t. mondmaskerplicht 
winkelgebied De Barakken. Kennisname en doorverwijzing naar de gemeenteraad van 
september 2020. 
Samenvatting

In uitvoering van de recente maatregelen beslist door de Nationale Veiligheidsraad dd. 23.07.2020 ter 
preventie van de verdere verspreiding van het COVID19- virus ,bepaalde de burgemeester de plaatsen 
in Menen waar een mondmaskerplicht in de winkelstraten of drukke plaatsen geldt. Specifiek voor de 
handelsas in het winkelgebied 'De Barakken' te Menen , zijnde de Rijselstraat vanaf de Leiebrug tot het 
Delorsplein, wordt de mondmaskerplicht ingevoer, als maatregel van bestuurlijke politie. Het 
schepencollege wordt in kennis gesteld van dit Besluit burgemeester dd 24.07.2020.  

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

2. CBS/2020/1492 | Heraanleg schoolomgevingen. Elektrische aansluiting voor intelligente 
zebrapaden schoolomgevingen. Gunning bij aanvaarde factuur. 
Samenvatting

De laatste hand wordt gelegd aan de vernieuwing van een reeks schoolomgevingen in de stad 
zodoende de verkeersconditie voor in eerste instantie het schoolgaand publiek naar veiligheid te 
optimaliseren. Ten einde de signalisatie duidelijker en vooral bij duister beter te doen opvallen kan een 
intelligente zebrapadverlichting worden aangelegd. Voorziening door Fluvius. Aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd



OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2020/1495 | 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

4. CBS/2020/1496 | Aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor de plaatsing van 
publiciteit op het openbaar domein 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag voor de plaatsing van publiciteit op 
het openbaar domein goed. 

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

JURIDISCHE DIENST

5. CBS/2020/1491 | Rechtszaken en betwistingen. Procedure inzake bijdragen brandweerkosten 
2006-2010 en 2011-2012. Arrest Hof van Beroep. 
Samenvatting

De stad Menen voert reeds meerdere jaren , en samen met andere gemeenten (Anzegem, Zwevegem 
en Kuurne, alsook Harelbeke), een procedure tot betwisting en terugvordering van de omslagkosten 
voor brandweer, periodes 2006-2010 en 2011-2012. Het schepencollege wordt ingelicht omtrent het 
gunstig arrest van het Hof van Beroep waarbij de Belgische Staat alle geïnde bedragen voor de jaren 
2006-2010 moet terugstorten, en dat voor de jaren 2006-2012 geen invordering meer mag gebeuren 
zolang er geen correct gemotiveerde beslissing is. Het arrest is uitvoerbaar, ongeacht eventueel 
cassatieberoep.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

6. CBS/2020/1494 | Verdeling Vlaams Noodfonds Sport-Cultuur-Jeugd op korte termijn, brief ten 
aanzien van verenigingen nominatieve subsidie 
Samenvatting

De Vlaamse Regering maakte middelen vrij voor de sector sport, jeugd en cultuur naar aanleiding van 
het eventuele verlies aan middelen omwille van de impact van Covid19 op het organiseren en 
afgelasten van activiteiten. Stad Menen ontving hiervoor €546 222 en wenst deze middelen als goede 
huisvader te besteden. 

Stad Menen wenst de verenigingen die normaliter een nominatieve subsidie ontvangen, per brief op de 
hoogte te brengen van de investering van 20% gebaseerd op de uitgekeerde nominatieve subsidie in 
2019. Organisaties die in 2020 omwille van Covid19 geen activiteit konden organiseren, zullen dit jaar 



geen nominatieve subsidie ontvangen, maar krijgen de extra steun van 20% van hun jaarlijkse 
nominatieve subsidie.  

Stad Menen geeft deze verenigingen tegelijk ook de richtlijnen mee omtrent huur en gebruik van 
vergaderzalen en ruimtes in onze openbare gebouwen en de ingebruikname van het openbaar 
domein. 

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

7. CBS/2020/1248 | Vrijwilligerswerking in de bibliotheek 
Besluit: Verdaagd

PERSONEEL

PERSONEEL

8. CBS/2020/1433 | Afdeling vrije tijd en onderwijs - Jeugddienst/sportdienst - Kennisname van 
beslissing preventieadviseur arbeidsarts en de beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van 
medische overmacht 
Samenvatting

Afdeling vrije tijd en onderwijs - Jeugddienst/sportdienst - Kennisname en beëindiging 
arbeidsovereenkomst n.a.v. de beslissing preventieadviseur arbeidsarts

Besluit: Goedgekeurd

9. CBS/2020/1448 | Standpuntbepaling sectoraal akkoord personeel 2020 
Samenvatting

Standpuntbepaling sectoraal akkoord personeel 2020

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

10. CBS/2020/1430 | Leiedal: Proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 09.06.2020. 
Samenvatting

Leiedal
Proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 09.06.2020

Besluit: Ter kennis genomen

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

11. CBS/2020/1437 | Verslag Algemene Vergadering Wereldraad 20/6/20. 



Samenvatting

Verslag van de Algemene Vergadering Wereldraad van 20 juni 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

ECONOMAAT

12. CBS/2020/1423 | Aankoop 3 digitale piano's - kennisname wijziging goedkeuring gunning - 
2020/928-AV 
Samenvatting

Aankoop 3 digitale piano's - kennisname wijziging goedkeuring gunning - 2020/928-AV

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

13. CBS/2020/1149 | Verslag van de vorige zitting dd. 15 juli 2020 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 15 juli 2020.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

14. CBS/2020/1152 | 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

15. CBS/2020/1414 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd



PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

16. CBS/2020/1436 | Plaatsing nooddeuren Hoeve Delaere. Gunning. 
Samenvatting

In het gebouw Hoeve Delaere jeugdwerking Lauwe gemeentelijke infrastructuur diende een nooddeur 
te worden geplaatst zodoende de brandveiligheid te optimaliseren. Gunning bij aanvaarde factuur.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

17. CBS/2020/1404 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van grond gelegen Leiemeerschen te 
Menen voor opname in het openbaar domein van De Vlaamse Waterweg. Goedkeuring ontwerp 
verkoopakte. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 2 september 2020. 
Samenvatting

In functie van de realisatie van de fietsers- en voetgangersbrug bij het Barakkenpark te Menen, dient 
een stuk grond van dit Barakkenpark te worden verkocht aan De Vlaamse Waterweg, met het oog op 
opname in het openbaar domein van DVW. De ontwerpakte tot verkoop werd opgemaakt door de 
Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties en wordt op voorstel van het schepencollege voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

18. CBS/2020/1384 | Samenaankoop levering en implementatie van een softwarepakket voor het 
coördineren en afhandelen van innames openbaar domein met evenementen met koppeling met 
GIPOD - Goedkeuring gunning 
Samenvatting

Met de 3 gemeenten van de politiezone Grensleie en de politie zelf is in 2018 een projectgroep 
samengesteld om te zoeken naar een softwaresysteem om de workflows rond inname openbaar 
domein en evenementen te optimaliseren.

Gemeente Wevelgem heeft hiervoor een samenaankoop getrokken waarop de stad Menen en 
gemeente Ledegem hebben ingetekend. De effectieve implementatie dient per deelnemer apart te 
gebeuren.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/1401 | Voorlopige oplevering deel aanleg voetpad verkaveling Waterstraat. 
Goedkeuring. 
Samenvatting

Op 10 juli 020 vond de voorlopige oplevering plaats van de aanleg van voetpad volgens verkaveling 
1098/2 Waterstraat (CBS 6 augustus 2012). Dit voetpad wordt aangelegd met spreiding van de last 
(addendum verkavelingsovereenkomst) over 2 partijen, de verkavelaar (borgstelling € 4.600) en de 
kopers (€ 4.600). Het gedeelte van de verkavelaar is gepresteerd en werd voorlopig opgeleverd.

Besluit: Goedgekeurd



20. CBS/2020/1419 | Herstel rioolbreuk Rijselstraat. Gunning. 
Samenvatting

In de Rijselstraat werd een rioolbreuk vastgelegd. Gezien de grote diepte van de aanwezige openbare 
riolering werd via RioAct een dringende interventie gevraagd. Prestatie bij aanvaarde factuur onder de 
voorziening overeenkomst RioPact (2015/2025). Factuur voor de interventie werd ontvangen dd. 
1.07.2020 reg. 02797.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/1426 | Ontwerpplan garagestraat + parking Tuinwijk Lauwe 
Samenvatting

Ontwerper stelt de plannen ter goedkeuring voor met betrekking tot aanleg parking en garagestraat na 
sloping school Tuinwijk Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/1429 | 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

23. CBS/2020/1434 | Plannen omgevingsaanleg AZ Delta 
Samenvatting

Plannen omgevingsaanleg AZ Delta - Oude Leielaan. Goedkeuring voor indiening 
omgevingsvergunning

Besluit: Goedgekeurd

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

24. CBS/2020/1428 | Inrichtingsprincipes openbaar domein naar aanleiding van rioleringswerken 
Schelpenstraat, Vagevuurstraat en Neerweg 
Samenvatting

Naar aanleiding van de opstart van het rioleringsdossier Neerweg, Vagevuurstraat, Schelpenstraat in 
samenwerking met Aquafin, wordt vanuit het studiebureau gevraagd met welke inrichtingsprincipes de 
stad het openbaar domein wenst in te richten.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

25. CBS/2020/1219 | Vraag tot samenwerking 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen' 



Samenvatting

Het ondersteunen van de campagne 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen' via de Leiedraad, de 
website en de facebookpagina van de stad. Bijkomend elke inwoner, die plantgoed bestelt via de actie, 
éénmalig 5 euro tegemoetkoming te geven.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/1417 | Bramier: gasloos te ontwikkelen? 
Samenvatting

Voor de opmaak van het actieplan (SECAP) burgemeestersconvenant werden gesprekken gevoerd 
door Leiedal met alle steden en gemeenten in de regio. Bij het overleg met Stad Menen werd 
gesuggereerd om het bedrijventerrein Lauwe Bramier gasloos te ontwikkelen. Leiedal stelde een nota 
op waar wat dieper in gegaan wordt op de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van het CBS, 
teneinde een duidelijk standpunt vanuit de stad Menen hierover te kunnen ontvangen en eventuele 
stappen te kunnen ondernemen.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

27. CBS/2020/1150 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

28. CBS/2020/1431 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 24 juli 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 24 juli 2020 voor een totaalbedrag van 
317.858,93 euro.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

29. CBS/2020/1416 | Vraag tot tussenkomst in betaling onroerende voorheffing wegens sluiting  tgv 
Covid19. 
Samenvatting

De boogscuttersclub  verzoekt de stad  tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de jaarlijkse onroerende 
voorheffing voor het clubgebouw, Zwemkomstraat 9+ te 8930 Menen, wegens tijdelijke sluiting ten 
gevolge van de coronamaatregelen,

Besluit: Voorstel om niet op in te gaan wordt goedgekeurd.



SPORT

ECONOMAAT

30. CBS/2020/1424 | Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speel- en 
beweegtoestellen en valdempende ondergronden op diverse plaatsen binnen grondgebied 
Menen voor een periode van 4 jaar - doorverwijzing GR 02.09.2020. 
Besluit: Verdaagd

SPORTDIENST

31. CBS/2020/1435 | Vernieuwing sticker parketvloer sporthal Vauban 
Samenvatting

De vloersticker die vorig jaar werd geplaatst in sporthal Vauban, moet worden vernieuwd omwille van 
de nieuwe huisstijl.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

32. CBS/2020/1403 | Vraag van de Figuranten tav. het Stadsbestuur 
Samenvatting

De Figuranten wenst een stand van zaken mee te geven van de huidige werking en heeft twee vragen 
ten aanzien van het Stadsbestuur: 

1. Hoe we onze samenwerking met de stad kunnen optimaliseren

2. Of de stad zich vertegenwoordigd wil zien in onze reflectiegroep ter voorbereiding van het nieuwe 
meerjarig beleidsplan, in te dienen in december 2021.

Besluit: Goedgekeurd

NOORD-ZUID

33. CBS/2020/1432 | Vraag tot uitbetaling basistoelage en activiteitensubsidie werking 2019, 
Wereldraad Menen. 
Samenvatting

Vraag tot uitbetaling basistoelage en activiteitensubsidie Wereldraad, werking 2019. 

13 verenigingen hebben een activiteitendossier ingediend.  Conform het subsidiereglement (zie bijlage 
1) werden de basistoelage en activiteitensubsidie bepaald.

Er is € 12.000 voorzien.  30% (€ 3.600) is bestemd voor de basistoelage , 70% voor de 
activiteitensubsidie (€ 8.400).

Besluit: Goedgekeurd

SPORTDIENST

34. CBS/2020/1446 | Brief ten aanzien van de Burgemeester van Halluin mtrent 'Halluin Plages'. 



Samenvatting

De Burgemeester van Halluin richtte een schrijven (dd. 10/07/2020) tot het College van Burgemeester 
en Schepenen omtrent 'Halluin Page' van 6 tot en met 20 augustus. Voor deze activiteit wenst het 
Stadsbestuur van Halluin gebruik te maken van de jachthaven «  Halluin-Menen ». Het College van 
Burgemeester en Schepenen bezorgt de Burgemeester van Halluin het antwoord in bijlage.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

35. CBS/2020/1425 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Jeugddienst/sportdienst - Verlenging van 
waarneming hogere functie 'diensthoofd  jeugd-en sportdienst (A1a)' en verdere toekenning van 
een waarnemingstoelage. 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Jeugddienst/sportdienst - Verlenging van waarneming hogere functie 
'diensthoofd jeugd-en sportdienst (A1a)' en verdere toekenning van een waarnemingstoelage.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Schepen van Publieke Ruimte

(dig. get) Patrick Roose


