
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 27 maart 2019 om 09:30 u. 

 

 

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 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/680 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 27 maart 2019  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Caroline Bonte-Vanraes, Philippe Mingels, 

Ruben Soens, Frederik Vandamme, Lisa Maxy. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

2. CBS/2019/746 | Perszaken 27/3  

Samenvatting 

In dit wekelijks terugkerend agendapunt worden de perszaken opgesomd waarover het beleid 

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

3. CBS/2019/742 | Werking Uitpas  

Samenvatting 

Stad Menen wenst toe te treden tot de werking Uitpas regie Zuidwest en Vlaanderen. 

Besluit: Verdaagd. 

 

 

 



A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

4. CBS/2019/660 | Gaselwest - RBC West. Notulen van de zitting van 22 januari 2019.  

Samenvatting 

Gaselwest - RBC West 

Notulen van de zitting van 22 januari 2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/700 | Gaselwest - notulen raad van bestuur dd. 17.12.2018  

Samenvatting 

Gaselwest - notulen raad van bestuur dd. 17.12.2018 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/726 | Leiedal                                                                                                                                                                   

-Agenda Raad van Bestuur dd. 08.03.2019                                                                                                                

-Verslag Raad van Bestuur dd. 08.03.2019  

Samenvatting 

Leiedal 

- Agenda Raad van Bestuur dd. 08.03.2019 

- Verslag Raad van Bestuur dd. 08.03.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

7. CBS/2019/669 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor private 

huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/712 | 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 

9. CBS/2019/670 | Snelheidsmetingen  

Samenvatting 

Er werden een preventieve snelheidsmetingen uitgevoerd in de Dronckaertstraat te Lauwe, de 

Noordstraat te Menen en de Grote Molenstraat te Lauwe 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

10. CBS/2019/688 | Ingezonden evenementenformulieren van 11 maart 2019 tot 17 

maart 2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/689 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

12. CBS/2019/626 | Raad van bestuur CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

Op dinsdag 2 april 2019 om 19u30 is er een vergadering van de raad van bestuur van vzw CC De 

Steiger.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/418 | Verslag van de vorige zitting dd. 27 maart 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 27 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/678 | ZEFIER Algemene vergadering dd. 13.06.2019  

Samenvatting 

ZEFIER Algemene vergadering dd. 13.06.2019 



Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 08 mei 2019 verwezen.  

 

15. CBS/2019/701 | De Meiboom - Voor ons Volk - algemene vergadering op vrijdag 

05.04.2019 op 17.00 uur in Cafetaria REO Veiling.  

Samenvatting 

De Meiboom - Voor ons Volk - algemene vergadering op vrijdag 05.04.2019 op 17.00 uur in 

Cafetaria REO Veiling. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 27 maart 2019 verwezen. 

 

16. CBS/2019/717 | Afsprakennota tussen CBS/VB en de algemeen directeur namens het 

MAT (2019-2024)  

Samenvatting 

Overeenkomstig artikel 171 DLB legt de algemeen directeur een afsprakennota tussen het 

CBS/VB en de algemeen directeur voor aan het CBS ter goedkeuring.  

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing. 

 

VEILIGHEID 

IDPB 

17. CBS/2019/729 | Goedkeuring verslag BasisOverlegcomité preventie en bescherming 

stad Menen  

Samenvatting 

Verslag laatste basisoverlegcomité 22.03.2019 in bijlage. 

Agendapunten jaarverslag, arbeidsongevallenstatistieken en globaal preventieplan komen in detail 

aan bod als een afzonderlijk CBS-agendapunt. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

18. CBS/2019/671 | Beheersing gewelddadige radicalisering: functionele en financiële 

verantwoording  

Samenvatting 

Naar aanleiding van het afsluiten van het derde werkjaar van het project “Lokale (preventieve) 

aanpak gewelddadige radicalisering” m.b.v. de subsidies van minister Homans, dient tegen 1 april 

2019 volgens het ministerieel besluit van 4/12/2017 een functioneel en financieel verslag 

voorgelegd te worden ter verantwoording. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

19. CBS/2019/654 | Plaatsen van een gratis caravan in de wijk Ter Beke in het kader van 

een werking voor jongeren.  

Samenvatting 

Wij ontvingen een mail XXXXXXXXX met de mededeling dat zij stacaravans (ca 3m op 7m tot 

9m) ter beschikking hebben. Deze zouden ze gratis schenken en vervoeren naar een locatie van 

keuze in functie van opvang, ruimte, werking, ... voor een bepaalde doelgroep. Vanuit de functie 



jeugdwelzijnswerker zien we hier heel wat opportuniteiten. Wij zouden verkiezen om deze op 

Ter Beke te plaatsen aangezien dit een buurt in Menen is waar een hoge nood is aan buurtgericht 

werken en waar we vanuit jeugdwelzijnswerk noch jeugdopbouwwerk een verankerde positie 

hebben.  

Besluit: Verdaagd 

 

20. CBS/2019/725 | Overnachting speelpleinwerkingen 't Speelbeest en De Speelveugel  

Samenvatting 

Op 17 juli 2019 zou speelpleinwerking het Speelbeest willen overnachten in het gebouw van Park 

Ter Walle met groep 3 en 12+. (Voor kinderen van 10 jaar tot en met 15 jaar) 

Op 17 juli 2019 zou Speelpleinwerking De Speelveugel willen overnachten in Hoeve Delaere met 

groep 3 en 12+. (Voor kinderen van 10 jaar tot en met 15 jaar) 

Concreet zou er overnacht worden in het gebouw van Park Ter Walle, alsook in het gebouw 

Hoeve Delaere. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

21. CBS/2019/666 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/667 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/668 | Gemeentelijke aanpassingspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

24. CBS/2019/696 | Gebouwen. Vernieuwing stookplaats S.A.B.K. te Menen. Verloop van 

de offerteprocedure. Voorstel bijsturing.  

Samenvatting 

Per 22 maart 2019 verstrijkt normaal de einddatum voor indiening offertes. Tijdens plaatsbezoek 

14 maart 2019 werd opgemerkt dat de asbestinventarisatie openingen laat omtrent de 

stookplaats. Na raadplegingen IDPB blijkt een aanvullende asbestinventarisatie noodzakelijk te zijn 

om de prijsvorming wat dit onderdeel betreft correct te laten gebeuren. Een aanvullende 

inventarisatie werd daarom dringend besteld. Van zodra daarvan de resultaten bekend zijn zal die 



aan alle kandidaten worden gecommuniceerd. In functie daarvan dient de einddatum van 22 maart 

2019 te worden verdaagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

25. CBS/2019/714 | Camera-onderzoek riolering Nieuwe Tuinwijk. Gunning.  

Samenvatting 

In zitting 27 februari 2019 stelde de Gemeenteraad hiertoe de wijze van gunnen en de 

gunningsvoorwaarden vast. De opdracht mag worden gegund voor het bedrag van € 45.000 

exclusief BTW medecontractant en aftrekbaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

26. CBS/2019/661 | Contour omgevingswerken AZ Delta  

Samenvatting 

Overzicht van de afbakening contouren voor de omgevingswerken AZ Delta en mogelijke 

aanpassing aan deze contouren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/693 | Locaties voor het plaatsen van drie elektrische laadeilanden.  

Dienstjaar 2019.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 

nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

28. CBS/2019/713 | 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 

29. CBS/2019/710 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

GROENONDERHOUD 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

30. CBS/2019/687 | Openbaar domein: opdracht van diensten: maaien van wegbermen, 

grachten en ruigten dienstjaar 2019. Gunning van de opdracht.  

Samenvatting 

Voor deze opdracht van diensten in dagelijks bestuur legde het CBS 2019/511 de wijze van 

gunnen en gunningsvoorwaarden vast. De offertes werden opgevraagd voor indiening 18 maart 

2019. Verslag van nazicht met voorstel tot gunning wordt voorgelegd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

31. CBS/2019/685 | Toelating magneetvissen in vijver Bois de Bologne  

Samenvatting 

Een erkende metaaldetectorist vraagt de toelating van de stad om te mogen magneetvissen in de 

vijver van Bois de Bologne. 

Besluit: Verdaagd 

 

OMGEVING 

GROENDIENST 

32. CBS/2019/686 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

33. CBS/2019/638 | Toebedelingsproces bedrijventerreinen - provincie West-Vlaanderen.  

Samenvatting 

Verslag toebedelingsproces bedrijventerreinen + officieel standpunt innemen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/653 | Barakkenpark - verslag werkgroep communicatie  

Samenvatting 

Studie Barakkenpark, verslag van het overleg 08-03-2019 

Participatiemoment wordt georganiseerd op 26-04-2019 tussen 17.00u-20.00u 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

35. CBS/2019/694 | Leiewerken : Fietsbrug en centrumbrug, en terreinaanleg Rijselstraat 

tot Waalvest, stand van zaken  

Samenvatting 



Leiewerken : Fietsbrug en centrumbrug, en terreinaanleg Rijselstraat tot Waalvest, stand van 

zaken 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/711 | Project Leiewerken in het centrum Menen: Onklaar maken van 

woningen  

Samenvatting 

Leiewerken in het centrum Menen: onklaar maken van de woningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

37. CBS/2019/420 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

38. CBS/2019/421 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 27 maart 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 27 maart 2019 voor een 

totaalbedrag van 394.707,29 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/715 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde reclamebladen  

Samenvatting 

gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - 

kwartaal 3/2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/716 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 905 tot en met nr. 

912 voor een totaalbedrag van 157.566,39 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 905 tot en met nr. 912 voor een totaalbedrag 

van 157.566,39 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 

 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

41. CBS/2019/690 | Veertiendaagse van het Rode Kruis 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie de veertiendaagse (stickerverkoop op de 

kruispunten) van het Rode Kruis van 25 april tot 9 mei 2019. 

Graag had het Rode Kruis ook affiches (A3 formaat) opgehangen in de openbare gebouwen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/692 | Tombola ten voordele van dierenasiel De Grensstreek op 27 april 

2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een tombola ten voordele van 

Dierenasiel De Grensstreek met trekking op 27 april 2019. 

Loterijbriefjes zullen verdeeld worden vanaf 1 april 2019. 

Organisatie tombola: Family games Center, Kortrijkstraat Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/695 | Doortocht en tijdelijke bewegwijzering Gapersmountainbiketocht op 

13 juli 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de 6de 

Gapersmountainbiketocht op 13 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/697 | Toestemming voor verstoppen van een geocache  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het verstoppen van een geocache te Lauwe. 

Geocache is een soort van schattenjacht waarbij je met behulp van een app de schat (geocache) 

kunt zoeken.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/698 | Doortocht en tijdelijke bewegwijzering De Roeselaarse Pijl op 4 en 5 

mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de 

Roeselaarse Pijl op 4 en 5 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 

 



46. CBS/2019/705 | Fuif 'Back To The 90's' op 30 maart 2019 in Park ter Walle - wijziging 

sluitingsuur.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de fuif 'Back To The 90's'  op zaterdag 30 

maart 2019 in Park Ter Walle te Menen.  

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 05u00, normaal sluitingsuur is 03u00.  

In de zitting van 6 februari 2019 werd reeds een afwijking tot 04u00 toegestaan, organisator 

vraagt nog een uurtje bij.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/706 | 32ste voettocht te Lauwe op 7 juli 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 32ste voettocht, van wandelclub de 

12 uren van Lauwe, op zondag 7 juli 2019 met start aan GBS De Wonderwijzer. Tevens wordt er 

toestemming gevraagd het parcours te bewegwijzeren met tijdelijk wegwijzers. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/707 | Seniorenfeest Menen op 16 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het seniorenfeest van de 

Ouderenadviesraad op donderdag 16 mei 2019 in Park Ter Walle te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/708 | Groepsfeest Scouts Lauwe op 1 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het groepsfeest van scouts Lauwe op 1 

mei 2019 in Hoeve Delaere te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/709 | Festival for friends op 1 en 2 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Festival for Friends op zaterdag 1 juni en 

zondag 2 juni 2019 op het 4de terrein van WS Lauwe. 

Op zondag wordt er een afwijking van het sluitingsuur gevraagd tot 02u00. Normaal sluitingsuur is 

01u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/719 | Trouwfeest op 14 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een trouwfeest op zaterdag 14 

september 2019 in een tent gelegen in de Galgestraat te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



52. CBS/2019/720 | Rockordon - Lokale Helden op 26 april 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Rockordon, lokale helden, op vrijdag 26 

april 2019 in JOC Kordon (inkom Park Ter Walle) Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/721 | kleiduifschieting op 30 en 31 maart 2019 - aanpassing tijdelijk 

verkeersreglement.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kleiduifschieting in de Slingerstraat te 

Menen op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart 2019. In dit zitting van het schepenencollege van 

30 januari 2019 verleende de burgemeester een gunstig advies voor de inrichting van een tijdelijke 

schietstand. De politie maakte een tijdelijk verkeersreglement op. de aanvrager vroeg een 

wijziging aan het verkeersreglement, toevoeging van een uitzonderlijk plaatselijk verkeer.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/722 | 6de Grensloop op 17 mei 2019 - TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de 6de Grensloop op vrijdag 17 mei 

2019 in het centrum van Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

55. CBS/2019/723 | Vetten os op 28 april 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de prijskamp 'Vetten os' op zondag 28 

april 2019 op de Veemarkt, Lar P27 Rekkem. 

De milieupolitie geeft een ongunstig advies. er worden geen geluidsvoorwaarden opgemaakt tenzij 

het cbs hier anders over beslist. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2019/724 | Optreden Carneia op 30 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het optreden van Carneia op 30 maart 2019 in het pand 'De 

Griek' te Menen, Barakken. 

Organisator: boEgie-woEgie  

Besluit: Goedgekeurd tot 23:00 uur. 

 

57. CBS/2019/727 | Vinkenzettingen 'Zonder Vrees' Rekkem - seizoen 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de vinkenzettingen van 'Zonder Vrees' te 

Menen tijdens seizoen 2019 (april tot juli).  

Besluit: Goedgekeurd 

 



CULTUUR 

CC DE STEIGER 

58. CBS/2019/702 | Menen Muurt – kunst in de openbare ruimte in Groot-Menen.  

Samenvatting 

Kunstenaar Sam Scarpulla begeleidt een project om muurschilderingen te integreren op 7 muren 

in Groot-Menen. Er wordt een ‘open call’ gelanceerd naar de burgers om een muur ter 

beschikking te stellen. Het ontwerp voor elk van de 7 muren wordt in een samenwerking tussen 

een aantal lokale partners en professionele kunstenaars – gecoördineerd door Sam Scarpulla en 

CC De Steiger – uitgewerkt. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

59. CBS/2019/703 | Nieuwe invulling nieuwjaarsreceptie gestelde lichamen.  

Samenvatting 

Op vraag van Team 8930 zou de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de gestelde lichamen een 

nieuwe invulling krijgen. Vooraf wordt een zittend concert georganiseerd in de theaterzaal van 

CC De Steiger vzw met daaraan gekoppeld de receptie.  

Besluit: Wordt verwerkt. 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

60. CBS/2019/674 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag 

verlof voor verminderde prestaties door een kleuteronderwijzeres  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag verlof voor verminderde 

prestaties door een kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2019/675 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag 

verlof voor verminderde prestaties door een kleuteronderwijzeres  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag verlof voor verminderde 

prestaties door een kleuteronderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

62. CBS/2019/676 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag 

zorgkrediet door een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag zorgkrediet door een 

onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



63. CBS/2019/681 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag 

zorgkrediet door een onderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schooljaar 2019-2020: aanvraag zorgkrediet door een 

onderwijzeres. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

64. CBS/2019/682 | Kerkbesturen: Kerkenplan en Haalbaarheidsonderzoeken  

Samenvatting 

Kerkenplan: voorlopige conclusietabel en voorstel Leiedal voor verdere begeleiding 

Oproep projectbureau open kerken: Haalbaarheidsonderzoeken voor Sint-Jozefskerk  

Vraag kerkfabriek om voor Verrijzeniskerk een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

OMGEVING 

65. CBS/2019/684 | Drankvergunning De Kroon  

Samenvatting 

De drankvergunning aan XXXXXXXX voor de inrichting De Kroon gelegen te Kortrijkstraat 

204, 8930 Menen op proef verlenen.  

Besluit: Aangepaste uren worden goedgekeurd. 

 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

66. CBS/2019/683 | Openingsuren toerisme tijdens toeristisch seizoen.  

Samenvatting 

Herziening van de openingsuren van toerisme tijdens het toeristisch seizoen 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

67. CBS/2019/672 | Afdeling Interne Zaken - Personeelsdienst - her aanstelling voltijds 

administratief medewerker in vervanging ziekte.  

Samenvatting 

Afdeling Interne Zaken - Personeelsdienst - her aanstelling voltijds administratief medewerker in 

vervanging ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



68. CBS/2019/677 | goedkeuren organisatietraject jeugd - sport  

Samenvatting 

Goedkeuren organisatietraject jeugd - sport 

Besluit: Goedgekeurd 

 

69. CBS/2019/699 | Afdeling Burger en Samenleving - dienst veiligheid en samenleving - 

kennisname beslissing arbeidsongevallenverzekering P & V - consolidatie - 

bevestiging beslissing.  

Samenvatting 

Afdeling Burger en Samenleving - Dienst veiligheid en samenleving - kennisname beslissing 

arbeidsongevallenverzekering P & V verzekering - consolidatie - bevestiging beslissing. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

70. CBS/2019/718 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Dienst Omgeving - 

Milieudienst - toekenning 1 jaar onbetaald verlof als gunst - Milieubeleidsmedewerker 

- vraag opstarten tijdelijke vervanging.  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Dienst Omgeving - Milieudienst - toekenning 1 jaar 

onbetaald verlof als gunst -  Milieubeleidsmedewerker - vraag opstarten tijdelijke vervanging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

71. CBS/2019/679 | IDAHOT 2019  

Samenvatting 

Voor IDAHOT 2019 vraagt Rebus (Regenbooghuis West-Vlaanderen) aan steden/gemeenten en 

secundaire scholen om deel te nemen aan een gemeenschappelijke actiedag op 17/5/2019. 

Ze bieden een kant en klare sensibiliserende actie aan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GEEN SOORT GEKOZEN 

GEEN BEVOEGDHEID GEKOZEN 

PERSONEEL 

72. CBS/2019/762 | Aanstelling kabinetsmedewerker  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling kabinetsmedewerker. 

De aanstelling van Simon Callewaert wordt bekrachtigd tot einde 2024. 

Besluit: Goedgekeurd 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


