
BESLUITENLIJST VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 14 april 2021 om 09:30 u.

Digitaal ondertekend

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

WOONBELEID EN -PREVENTIE

SECRETARIAAT

1. CBS/2021/717 | IGS - "Kwalitatief Wonen in de Grensstreek" - activiteitenverslag 2020 en verslag 
stuurgroep 26 maart 2021 
Samenvatting

Aan het schepencollege wordt gevraagd om kennis te willen nemen van het activiteitenverslag over het 
jaar 2020 van de IGS "Kwalitatief Wonen in de Grensstreek" en van het verslag van de stuurgroep van 
26 maart 2021. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

2. CBS/2021/697 | Bedrijventerrein Grensland. Vraag WVI om advies doorverkoop Investmaer nv 
aan Sovaga. 
Samenvatting

Bedrijventerrein Grensland. Vraag WVI om advies doorverkoop Investmaer nv aan Sovaga.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

PERSONEEL

PERSONEEL

3. CBS/2021/713 | Stad - Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - verkorte 
selectieprocedure projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) - Kennisgeving proces-



verbaal + aanstelling projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) - contract bepaalde 
duur 
Samenvatting

Stad - Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - verkorte selectieprocedure 
projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling 
projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

4. CBS/2021/721 | Project "Unlock your energy" - goedkeuring indienen uiterlijk 19 april 2021 
Samenvatting

Indienen project "Unlock your energy" (Koning Boudewijnstichting) uiterlijk 19 april 2021. Dient nog 
uitgeschreven te worden, toestemming om in te dienen op 19 april 2021. De volledig uitgewerkte versie 
wordt dan voorgelegd in CBS van 28 april 2021.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

5. CBS/2021/686 | Elk zijn Huis: Uitstel datum jaarvergadering 2021. 
Samenvatting

Elk zijn Huis
Uitstel datum jaarvergadering 2021

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

6. CBS/2021/684 | 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

7. CBS/2021/679 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 



Samenvatting

Op maandag 15 maart 2021 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit samengeroepen.

Besluit: Ter kennis genomen

PROJECT LEIEWERKEN

JURIDISCHE DIENST

8. CBS/2021/687 | Onteigening voor openbaar nut ten behoeve van De Vlaamse Waterweg- 
kennisname opstart onderhandelingen met oog op minnelijke verwervingen. 
Samenvatting

Naar aanleiding van het voorlopig onteigeningsbesluit van De Vlaamse Waterweg in functie van de 
Leiewerken, wordt de stad aangeschreven tot opstart van de besprekingen met dienst 
vastgoedtransacties tot  minnelijke verwerving van deze percelen. 

Besluit: Ter kennis genomen

SPORT

SPORTDIENST

9. CBS/2021/621 | Ter kennisname: acties 'Sport voor personeel' na analyse van de resultaten uit 
de Sport- en Beweegscan 
Besluit: Verdaagd.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

10. CBS/2021/681 | Ingezonden evenementenformulieren van 2 april 2021 tot 8 april 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

11. CBS/2021/688 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE



12. CBS/2020/2481 | Verslag van de vorige zitting dd. 07 april 2021. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 07 april 2021.

Besluit: Goedgekeurd

13. CBS/2021/673 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021 - WVI: Buitengewone 
algemene vergadering op 16.06.2021 om 18.30 uur. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021 - WVI: Buitengewone algemene vergadering op 
16.06.2021 om 18.30 uur.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

14. CBS/2021/674 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021. Gaselwest - Algemene 
Vergadering dd. 28.06.2021 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021. Gaselwest - Algemene Vergadering dd. 
28.06.2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

15. CBS/2021/678 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 05.05.2021 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
zonder publiek op woensdag 05.05.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

PATRIMONIUM

ECONOMAAT

16. CBS/2021/703 | Goedkeuren aankoop kantoormeubilair voor LAR Business via CREAT 
Aankoopcentrale - correctie 
Samenvatting

Goedkeuren aankoop kantoormeubilair LAR Business via CREAT Aankoopcentrale - correctie 

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

17. CBS/2021/599 | Ontwerp parking en garagestraat site Tuinwijk Lauwe - gunning 



Samenvatting

Ontwerp parking en garagestraat site Tuinwijk Lauwe - gunning van ontwerper

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2021/675 | Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Lauwestraat en 
Ijzerstraat/Engelandstraat 
Samenvatting

Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Lauwestraat en Ijzerstraat/Engelandstraat.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2021/676 | Voorlopige oplevering Groenzone VK Ch. Cappellestraat Menen 
Samenvatting

Voorlopige oplevering groenzones (excl. wegenis & riolering) VK Ch. Cappellestraat Menen in het kader 
van de vrijgave 75% van de borgsom cfr. verkavelingsovereenkomst.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

20. CBS/2021/685 | 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 mits aanpassing

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

21. CBS/2021/630 | Rechttrekken buslijn 81/82 na einde beperkt eenrichtingsverkeer op Lauweplaats 
Besluit: Verdaagd

22. CBS/2021/648 | Principiële standpuntbepaling openstaande punten fase 3 opmaak 
mobiliteitsplan 
Samenvatting

De opmaak van het lokale mobiliteitsplan zit momenteel in de 3de fase (Beleidsplan). In deze fase 
worden de oplossingsvoorstellen gedestilleerd in fase 2 (Planopbouw) verder verfijnd. Daar de 
beslissing tot definitieve goedkeuring naderbij komt (na fase 4), wordt ook het plan concreter. Vanuit het 
begeleidende studiebureau wordt gevraagd bepaalde standpunten van de stad te verduidelijken. 
Zodoende kan er mee rekening gehouden worden om het plan sneller te finaliseren.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



VERGUNNINGEN

OMGEVING

23. CBS/2020/2482 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

24. CBS/2021/691 | Rechtszaken en betwistingen - Beslissing tot aanstelling raadsman met oog op 
juridische bijstand en voeren verweer inzake personeelsdossier (ontslag) 
Samenvatting

In het kader van een personeelsdossier (ontslag) is juridische bijstand door een raadsman 
aangewezen, ter vrijwaring van de rechten van de stad Menen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

25. CBS/2020/2488 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 14 april 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 14 april 2021 voor een totaalbedrag van 
1.891.148,90 euro.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

26. CBS/2021/682 | Dropping scouts Lauwe op 24 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een dropping van scouts Lauwe op 24 april 
2021.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/683 | Veertiendaagse van het Rode Kruis 2021 van 22 april tot en met 5 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 'Veertiendaagse van het Rode Kruis' van 
22 april tot en met 5 mei 2021 op het grondgebied van Menen.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

28. CBS/2021/657 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid - vraag naar aanwerving van een 
voltijds gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3) (m/v) 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid - vraag naar aanwerving van een voltijds 
gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd
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