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D-PUNT

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/1528 | Kazerneringsproject HVZ Fluvia. Goedkeuring van de Kaderovereenkomst  (en 
bijlagen) in het kader van het Collectieve Investeringstraject en Kazerneringsproject in 
samenwerking met Hulpverleningszone Fluvia. Principeakkoord tot vestiging van opstalrecht 
t.v.v. HVZ Fluvia voor brandweerkazerne Menen. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 
2 september 2020. 
Samenvatting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van Kaderovereenkomst en de bijlagen in het 
kader van het Collectieve Investeringstraject en Kazerneringsproject in samenwerking met 
Hulpverleningszone Fluvia goed te keuren en het College van Burgemeester en Schepenen te 
machtigen de nodige handelingen te stellen om aan deze Kaderovereenkomst uitvoering te geven. 
Hierbij wordt principieel akkoord verleend tot opstalrecht ten voordele van HVZ Fluvia

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2020/1644 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag 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

3. CBS/2020/1643 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het tijdelijk opheffen van het 
eenrichtingsverkeer in de Parkstraat te Menen. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het tijdelijk opheffen van het eenrichtingsverkeer in de 
Parkstraat te Menen. Vaststelling

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

4. CBS/2020/1640 | Goedkeuren tijdelijke afwijking van Algemene Politieverordening (APV) en 
Stedelijk Terrasreglement in het kader van de federale maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. Te verwijzen naar de gemeenteraad van 02 september 2020. 
Samenvatting

In het kader van het relance-plan horeca en de maatregelen van de federale overheid om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, kan overwogen worden om het sluitingsuur 
van de terrassen te laten samenvallen met het opgelegde sluitingsuur van de horeca. Daarnaast wordt 
er in individuele dossiers afgeweken, en na vraag van de horeca-uitbater, afgeweken van de 
terrasvergunning m.b.t. de toegestane oppervlakte.Een veralgemening van het gunstiger regime is 
aangewezen.
Hieraan gekoppeld kan een tijdelijk gunstiger regime betreffende de plaatsing van een tent en/of 
terrasverwarming toegestaan worden. Het einde van deze tijdelijke afwijking valt onherroepelijk samen 
met het einde van de federale Covid-19 maatregelen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

FINANCIËN

JURIDISCHE DIENST

5. CBS/2020/1548 | Patrimonium. Beslissing tot beëindiging van opstalrecht  en stopzetting 
leasingovereenkomst m.b.t. de brandweerkazerne Menen. Goedkeurinig ontwerpakte. 
Principeakkoord tot aankoop door de stad t.a.v. het AGB Woonbedrijf Menen van het gebouw 
brandweerkazerne Menen. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 2 september 2020. 
Samenvatting

In het kader van het Kazerneringsproject door Fluvia , en de hierbij voorziene verwerving  door Fluvia 
van de brandweerkazerne Menen, wordt de actuele opstalovereenkomst, alsook de lopende 
leasingovereenkomst  tussen de stad Menen en het AGB Woonbedrijf Menen beëindigd. Hiertoe wordt 
de ontwerpakte tot minnelijke beëindiging van de bestaande opstalovereenkomst voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

6. CBS/2020/1638 | Triatlon Menen - toelating gebruik gemeentewegen op 13 september 2020 
Samenvatting



Er wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van de gemeentewegen voor de Triatlon op 13 
september 2020.

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2020/1642 | Heropstart repetities Sint-Bavokoor Lauwe vanaf 26 augustus 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de heropstart van de repetities van het Sint-Bavokoor Lauwe 
vanaf 26 augustus 2020 in de Sint-Bavokerk.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

8. CBS/2020/1641 | Verlenging maatregelen omtrent huur en gebruik vergaderzalen en ruimtes in 
openbare gebouwen tot 30 september 2020 nav Covid19 
Samenvatting

In Menen, Lauwe en Rekkem testten de voorbije dagen meerdere mensen positief op COVID19. De 
risicogrens werd hierdoor overschreden. De regelgeving omtrent huur en gebruik van vergaderzalen en 
ruimtes in onze openbare gebouwen en inname openbaar domein wordt daarom verlengd tot en met 
woensdag 30 september. Het Stadsbestuur van Menen wenst de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen 
hiervan op de hoogte te brengen. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

9. CBS/2020/1605 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2020-2021 voor agendering 
gemeenteraad. 
Samenvatting

Gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2020-2021 voor agendering 
gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

PERSONEEL

PERSONEEL

10. CBS/2020/1545 | Beslissing inzake opzeg van halftijdse medewerker 
Besluit: Verdaagd

11. CBS/2020/1625 | Doorverwijzing naar gemeenteraad: Wijzigingen rechtspositieregeling 
personeel stad en OCMW Menen 
Samenvatting

Doorverwijzing naar gemeenteraad: Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 



12. CBS/2020/1626 | Doorverwijzing naar gemeenteraad: Wijzigingen aan bijdragevoet werkgever 
tweede pensioenpijler ingevolge sectoraal akkoord dd. 08/04/2020 
Samenvatting

Doorverwijzing naar gemeenteraad: Wijzigingen aan bijdragevoet werkgever tweede pensioenpijler 
ingevolge sectoraal akkoord dd. 08/04/2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

A-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

13. CBS/2020/1616 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

14. CBS/2020/1624 | Overzicht binnengekomen/geannuleerde evenementen 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen.

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CC DE STEIGER

15. CBS/2020/1598 | Raad van bestuur CC De Steiger vzw 
Samenvatting

Op dinsdag 25 augustus 2020 om 19u30 is er een vergadering van de raad van bestuur van vzw CC 
De Steiger. 

Besluit: Ter kennis genomen

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

16. CBS/2020/1591 | Vlaio handelskernversterking : verlenging termijn subsidieproject 
'premiestelsels kernwinkelgebied' 



Samenvatting

In 2017 werd aan de stad een subsidie toegekend ter cofinanciering van een gemeentelijk 
subisdiereglement op basis waarvan handelaars en/of eigenaars van handelspanden, een premie 
kunnen ontvangen voor werken aan een handelspand  gelegen in het kernwinkelgebied. De toekenning 
van de subsidie gebeurde per ministerieel besluit en gold voor een projectperiode van 3 jaar 
(2018,2019 en 2020) - conform art. 3 van het MB.

Per mail dd. 07.04.20 liet Vlaio weten dat dat de steden een verlening voor 1 jaar konden aanvragen 
van de projectperiode. Aanvraag 15.04.20

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

17. CBS/2020/1557 | Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het tweede 
kwartaal van 2020 (01 april 2020 tot en met 30 juni 2020). 
Samenvatting

Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het tweede kwartaal van 2020 (01 april 
2020 tot en met 30 juni 2020).

Besluit: Ter kennis genomen

INTEGRATIE

INTEGRATIE

18. CBS/2020/1527 | Aanvraag projectsubsidie integratie 
Samenvatting

Vrije basisschool De Vlam vraagt de integratiesubsidie aan voor de opstart van een praatgroep 
Nederlands in samenwerking met de brugfiguur van het OCMW Menen.

Besluit: Goedgekeurd

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

19. CBS/2020/1279 | Verslag van de vorige zitting dd. 12 augustus 2020 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 12 augustus 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

20. CBS/2020/1506 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 2 september 2020 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 2 september 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



21. CBS/2020/1637 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 02.09.2020 - Besluit van de 
burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De Steiger op woensdag 02.09.2020 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 02.09.2020 - Besluit van de burgemeester: tijdelijke 
politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de Gemeenteraad/OCMW-raad in openbare 
zitting in CC De Steiger op woensdag 02.09.2020 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

22. CBS/2020/1282 | 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

OPENBARE WERKEN

23. CBS/2020/1561 | Goedkeuring ondertekening samenwerkingsovereenkomst stad Menen-
Autodelen.net nav eerdere principiële goedkeuring (CBS/2020/1294) 
Samenvatting

In zitting van woensdag 15 juli 2020 keurde het College van Burgemeester en Schepenen een 
deelname aan een communicatiecampagne autodelen (ikv oproep Lokale Klimaatprojecten) principieel 
goed. De dienst mobiliteit zette daarop stappen om een deelname ook definitief mogelijk te maken.

Autodelen.net vraagt om wederzijds een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

24. CBS/2020/1589 | Blokkot studenten tweede zit van 13/08 tem 12/09 in Menen en in Lauwe 
Samenvatting

De stad gaat in op de vraag van de studenten om tijdens de periode van 12/08 tem 13/09 een blokkot 
te organiseren in Menen en in Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd



PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

25. CBS/2020/1530 | Ontwerp verbouwing sporthal Vauban. Wijziging overeenkomst (art. 38/1 
KBUitvoering) bij uitbreiding aansluitend interoperabel vernieuwing patio belendend en 
cafetaria belendend aan sporthal Vauban gebouw CC de Steiger. Verwijzing Gemeenteraad 2 
september 2020. 
Samenvatting

Bij de opmaak van het ontwerp van verbouwing van sporthal Vauban blijkt het aangewezen dat 
sommige belendende infrastructuren, meer bepaald de cafetaria en aansluitend en tussenliggende 
patio, beter in het vernieuwingsproces kunnen worden meegenomen. In het kader van het gebruik van 
de sporthal zijn recreatieve en sociale ontvangst en opvang van het aanwezige publiek bij momenten 
van pauze hetzij na afloop van manifestatie bij veel manifestaties een gewaardeerd sluitstuk en is het 
voorhanden zijn van daartoe ingerichte infrastructuur onmisbaar. De huidige invulling van deze 
infrastructuuronderdelen vraagt om vernieuwing wegens slijtageproblemen alsook evoluties van 
esthetische inrichting en omkadering en de verbouwing van de sporthal zelf kan hierbij de juiste aanzet 
zijn. Wegens de samenhang infrastructureel van de betrokken ruimtes en hun gebruiksintegratie 
onderling alsook omwille van een vlotte continuering van aan gang gebrachte verbouwingsprocessen 
en daarmee gepaard gaande winst naar efficiëntie van aanpak zowel als financieel, wordt voorgesteld 
het voor deze onderdelen evenzeer nodige ontwerp aan de voor de verbouwing van de sporthal eerder 
aangestelde architect titularis toe te vertrouwen wat kan bij wijziging van de bestaande 
ereloonovereenkomst onder de toepassing van artikel 38/1 KB Uitvoering 14 januari 2013 iuncto 22 juni 
2017.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2020/1617 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag 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

27. CBS/2020/1560 | Bijstellen TVR (CBS/2020/1063) nav opmerkingen 
Samenvatting

In de zitting van het schepencollege van 10 juni 2020 werd een tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd 
waarbij o.a. de circulatie in het centrum van Lauwe grondig werd aangepakt. Naar aanleiding van 
enkele opmerkingen ligt de vraag voor om het tijdelijk verkeersreglement gedeeltelijk te wijzigen.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

28. CBS/2020/1595 | Invoeren tractorsluis Kardinaal Cardijnlaan. Aanvullend verkeersreglement 
inzake de Kardinaal Cardijnlaan. Ter verwijzing naar de gemeenteraad 



Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de Kardinaal Cardijnlaan, doorverwijzing naar de gemeenteraad. 
Dit naar aanleiding van de inrichting van een tractorsluis.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

29. CBS/2020/1601 | Invoeren tractorsluis Komerenstraat te Geluwe. Aanvullend verkeersreglement 
inzake de Geluwestraat. Ter verwijzing naar de gemeenteraad 
Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de Geluwestraat, doorverwijzing naar de gemeenteraad. Dit naar 
aanleiding van de inrichting van een tractorsluis.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

30. CBS/2020/1603 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het fysiek knippen van de 
Kerkstraat te Menen. Vaststelling 
Samenvatting

Bevraging bewoners Kerkstraat fysiek afsluiten (knippen) van de straat.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/1615 | Aanvullend verkeersreglement inzake de Wezelstraat te Menen. Wijziging 
parkeerreglementering. Te verwijzen naar de gemeenteraad 
Samenvatting

Om het groeiende parkeerprobleem ter hoogte van de toegangspoort van het Rode Kruis, Voskenstraat 
92, op te lossen werd voorgesteld om enkel parkeren toe te laten voor motorfietsen, personenauto's, 
auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

VERGUNNINGEN

OMGEVING

32. CBS/2020/1280 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

33. CBS/2020/1283 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 19 augustus 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 19 augustus 2020 voor een totaalbedrag 
van 493.607,31 euro.

Besluit: Goedgekeurd



34. CBS/2020/1627 | Vaststelling jaarrekening 2019 O.C.M.W. Menen. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad. 
Samenvatting

Vaststellen van de jaarrekening 2019.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

SPORT

ECONOMAAT

35. CBS/2020/1613 | 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. 
Samenvatting

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: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

36. CBS/2020/1608 | Optreden 'Het Onderspit' in café De Living op 22/08/2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van optreden 'Het Onderspit' op 22/08/2020 te De 
Living, Lauwe

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/1609 | De zomertrip op 21-22/08/2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van De zomertrip op 21-22/08/2020 te 
Preshoekbos

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/1620 | Verlenging actie Koop, Kras en Cash 
Samenvatting

De actie koop, kras en cash loopt de volledige maand augustus. We zouden deze actie graag met een 
maand verlengen. 

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/1621 | Promotie Schippersweekend 2021 
Samenvatting



Het Schippersweekend in 2020 kan, omwille van Corona, niet doorgaan. De organisatie dacht na over 
een alternatief maar annuleerde dit ook.

De organisatie vraagt toestemming voor de plaatsing van enkele doeken op herashekken ter 
aankondiging van de volgende editie van het Schippersweekend in 2021.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/1622 | Vormselrepetitie op 24 augustus 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een vormselrepetitie op 24 augustus 2020 te 
Wijkcentrum De Koekuit.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/1623 | De Stoel - Trashbeats op 21 augustus 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van De Stoel - Trashbeats op 21 augustus 2020 op 
het Sint Jozefsplein te Menen (Barakken).

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

42. CBS/2020/1614 | GBS Barthel (Rekkem): schoolreglement 2020-2021 voor agendering 
gemeenteraad. 
Samenvatting

Gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem): schoolreglement 2020-2021 voor agendering 
gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

43. CBS/2020/1628 | Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2018. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad 
Samenvatting

Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2018

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gementeraad. 

PERSONEEL

PERSONEEL

44. CBS/2020/1599 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - bevordering en externe personeelsmobiliteit 
met het OCMW (met behoud van statuut) voor de functie van diensthoofd jeugd- en sportdienst 
(A1a – A3a) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 



Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - bevordering en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met 
behoud van statuut) voor de functie van diensthoofd jeugd- en sportdienst (A1a – A3a) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 2 jaar.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/1618 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch hoofdmedewerker 
groendienst (C4-C5) - wijziging infobundel 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) - 
wijziging infobundel

Besluit: Goedgekeurd
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