
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 24 april 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/2019/965 | Statutaire Algemene Vergadering 17 mei 2019 Cevi vzw  

Samenvatting 

Statutaire Algemene Vergadering 17 mei 2019 Cevi vzw 

Besluit: Goedgekeurd 

OMGEVING 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/967 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras - Sweet Lona  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning op naam van Sweet Lona voor de 

gevraagde oppervlakte van 40,00 m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

3. CBS/2019/966 | Bloemen -en hoevemarkt op 27 april 2019  

Samenvatting 

De organisatie voor de Bloemen en Hoevemarkt op 27 april 2019 werd goedgekeurd in de zitting 

van 3 april 2019. 

Er zou nog een kleine aanpassing van het parkeerverbod op vrijdag nodig zijn in het tijdelijk 

verkeersreglement. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

4. CBS/2019/968 | Kennisgeving proces-verbaal ICT-coördinator (m/v) (B1-B3) ten 

behoeve van de afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie  

Samenvatting 

Kennisgeving proces-verbaal ICT-coördinator (m/v) (B1-B3) ten behoeve van de afdeling Interne 

Dienstverlening en Organisatie 

Besluit: Goedgekeurd 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

5. CBS/2019/902 | Leiedal - proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 

28.03.2019  

Samenvatting 

Leiedal - proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 28.03.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/940 | Gaselwest - notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 

25.03.2019  

Samenvatting 

Gaselwest - notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 25.03.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

7. CBS/2019/916 | Goedkeuring financieel - en activiteitenverslag werkjaar 9 IGS 

"Kwalitatief wonen in de grensstreek"  

Samenvatting 

Kennisneming goedkeuring financieel - en activiteitenverslag jaar 9 IGS "Kwalitatief wonen in de 

grensstreek". 

Besluit: Ter kennis genomen 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/947 | 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 

9. CBS/2019/928 | Ingezonden evenementenformulieren van 4 april 2019 tot 17 april 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

10. CBS/2019/930 | MuMo Lille 3000 op 10 mei 2019.  

Samenvatting 

Het CC De Steiger meldt ons de organisatie van MuMo Lille 3000 op het Place Delors te Halluin, 

Frankrijk.  

Place Delors wordt een klein beetje Mexico op 10 mei 2019 met een klein museum en 

optredens.  

Besluit: Ter kennis genomen 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

11. CBS/2019/941 | Platform Grensland Menen-Wervik. Convenant.  

Samenvatting 

Schrijven Platform dd. 10.04.19 ivm ondersteuning via convenant. 

Besluit: Verdaagd 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

12. CBS/2019/917 | Kampeerautoterrein - kennisname goedkeuring verlenging van het 

verkrijgen van de omgevingsvergunning  

Samenvatting 

Het schepencollege besliste om verlenging aan te vragen aan de provincie voor het verkrijgen van 

de omgevingsvergunning voor de subsidie voor infrastructuur voor het project ontwerpen en 

bouwen van een kampeerautoterrein i.k.v.h. provinciaal reglement voor de toeristische impulsen. 

Kennisname van het besluit van deputatie in zitting van 21 maart 2019. 

Besluit: Ter kennis genomen 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/656 | Verslag van de vorige zitting dd. 17 april 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 17 april 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



14. CBS/2019/911 | PSILON - algemene vergadering dd. 18.06.2019  

Samenvatting 

PSILON - algemene vergadering dd. 18.06.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/954 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 8 mei 2019  

Samenvatting 

De agenda van de gemeenteraad van 8 mei 2019 dient vastgesteld te worden. De agenda van de 

gemeenteraad bevat de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad worden meegedeeld.  

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

16. CBS/2019/625 | Jeugdraad - Goedkeuring statuten, afsprakennota en huishoudelijk 

reglement  

Samenvatting 

Goedkeuring huishoudelijk reglement, afsprakennota en statuten van de Jeugdraad. 

Besluit: Verdaagd 

AGB 

AGB 

17. CBS/2019/868 | OC Lauwe  

Samenvatting 

De principiële beslissingen rond de exploitatie , de uitbating van de cafetaria en de communicatie 

naar de (toekomstige) gebruikers worden gevraagd aan het CBS. 

Besluit: Verdaagd 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

18. CBS/2019/943 | Voorafgaande verbouwing/uitbreiding vip-ruimte sporthal Vauban  

Samenvatting 

Op het overleg ‘verbouwing sporthal Vauban’  dd. 12.04.19 vroeg de volleybal of de vip-ruimte 

voorafgaandelijk reeds kon worden verbouwd/uitgebreid tegen het begin van het nieuwe 

volleybalseizoen oktober 2019. Deze voorafgaande verbouwingswerken kaderen zich in de 

volledige verbouwing van de sporthal Vauban.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

19. CBS/2019/889 | Opdracht van werken : sloop panden Vlamingenstraat-Tuinwijk-

Sluizenkaai. Vaststellen van de wijze van gunnen en de 

gunningsvoorwaarden.(verwijzing Gemeenteraad 8 mei 2019).  

Samenvatting 

De sloping van 3 leegstaande gebouwen stadseigendommen wordt voorgesteld. Het betreft het 

voormalig politiegebouw langs de Vlamingstraat te Menen, de voormalige basisschool De Stap op 

de Tuinwijk te Lauwe en een leegstaande woning langs de Sluizenkaai te Menen. Het eerste 



gebouw kwam volledig leeg wegens de voltooiing van de nieuwe huisvesting politiediensten aan 

het Leopoldplein. Het tweede is een voormalig schoolgebouw dat reeds enkele jaren buiten 

functie kwam. Het derde werd aangekocht door de stad met het oog op de realisatie van de 

doorsteek van de Oude Leielaan naar de Sluizenkaai via de site Bauduin als onderdeel realisatie 

Masterplan.  

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

20. CBS/2019/894 | Opdracht van werken : sloop panden hoek Capucijnenweg-Yvonne 

Serruysstraat met aansluitend aanleg van parking. Vaststelling van de wijze van 

gunnen en de gunningsvoorwaarden (verwijzing Gemeenteraad 8 mei 2019).  

Samenvatting 

Met het oog op verfraaiing binnensteeds en verruiming parkeermogelijkheden stadcentrum 

omgeving Franciscuskerk en Grote Markt werden de woningen gelegen hoek Yvonne 

Serruysstraat en Capucijnenweg destijds door de stad verworven. Dossier voor aanneming 

slopingswerken wordt voorgesteld met inbegrip van het aansluitend aanleggen van parking (voor 

verwijzing naar de Gemeenteraad).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/948 | 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 

22. CBS/2019/914 | Lidmaatschap Octopusgemeente  

Samenvatting 

Gemeenten die aansluiten als lid van het Octopusplan engageren zich om de 

lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op het grondgebied over te nemen. 

Scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. 

Gemeenten betalen de laagste lidmaatschapsbijdrage per vestiging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/923 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van "Federale, Vlaamse 

en Europese verkiezingen" op zondag 26 mei 2019 in de deelgemeenten Menen, 

Lauwe en Rekkem. Vaststelling.  

Samenvatting 

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen plaats in de 

entiteit Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



GROENONDERHOUD 

OPENBARE WERKEN 

24. CBS/2019/903 | Vraag tot het vernieuwen voetpad Bruggestraat tussen 

Krommebeekstraat en brug A19  

Samenvatting 

Vanuit het aanpalende bedrijf wordt de vraag gesteld tot onderhoud van het aanwezige voetpad 

langs de Bruggestraat. In de huidige toestand is een voetpad aanwezig dat door het weinige 

gebruik overgroeid is door onkruid. De vraag van het aanpalende bedrijf is om deze strook in 

orde te stellen. 

Besluit: Goedgekeurd 

KLIMAAT 

OMGEVING 

25. CBS/2019/901 | Schrappen percelen uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

Krommebeekstraat 17, 8930 Menen  

Samenvatting 

De percelen MENEN 2 AFD, sectie B, nrs. 213 C2 en 213 G2, gelegen te Krommebeekstraat 17, 

8930 Menen schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/922 | Call lokale energieprojecten 2019  

Samenvatting 

De Vlaamse Regering besliste op 1 maart 2019 om een nieuwe call voor lokale energieprojecten 

te lanceren. Tussen 11 maart en 30 april 2019 kunnen steden en gemeenten een subsidie-aanvraag 

voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten indienen. De Vlaamse Regering heeft voor deze 

call 6.031.288 euro vrijgemaakt. 

Er wordt voorgesteld om voor de stad Menen het project van het isoleren van de resterende 

zolders van GBS De Wonderwijzer in te dienen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/944 | Geboortehaag 2016-2017  

Samenvatting 

Organisatie inhuldiging geboortehaag 2016-2017 

Besluit: Goedgekeurd 

OMGEVING 

OMGEVING 

28. CBS/2019/875 | PRUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem adviesvraag op de 

startnota 2.0  

Samenvatting 

Er wordt gevraagd om advies te geven op de startnota PRUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-

Waregem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



29. CBS/2019/893 | Wijziging vertegenwoordiger WM !mpuls in GECORO.  

Samenvatting 

Wijziging vertegenwoordiger voor de maatschappelijke geleding sociale huisvesting in de nieuw 

samengestelde GECORO: WM !mpuls XXXXXXXX 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/915 | Stopzetting RUP Versterking van het wonen in het centrum. 

Doorverwijzing gemeenteraad.  

Samenvatting 

Dossier RUP Versterking van het wonen in het centrum. Doorverwijzing gemeenteraad voor 

kennisname stopzetting. 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

31. CBS/2019/907 | Aanvragen tot het plaatsen van een handelsuitstalling - meerdere 

aanvragen  

Samenvatting 

De aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een handelsuitstalling 

(voor onbeperkte termijn) worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen 

ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/909 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras - De Verdoken 

Hoek  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019 - 2020 

goed op naam van De verdoken hoek voor de gevraagde oppervlakte van 28  m² (4m x 7m) 

wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/912 | Aanvraag tot het uitstallen van een fietsenrek - De Verdoken Hoek  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een fietsenstalling voor 

onbepaalde duur op naam van De Verdoken hoek voor de gevraagde oppervlakte van 1,60 m² (2 

m x 0,80 m) wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

34. CBS/2019/658 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

35. CBS/2019/908 | Rechtszaken en Betwistingen- kennisname juridisch advies inzake 

betaling vergoeding na ontslagprocedure.  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

36. CBS/2019/659 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 24 april 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 24 april 2019 voor een totaalbedrag 

van 801.124,40 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/946 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1300 tot en met 

nr. 1300 voor een totaalbedrag van 60000 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1300 tot en met nr. 1300 voor een 

totaalbedrag van 60000 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 

38. CBS/2019/913 | Patrimonium - Verkoop grond gelegen Vaubanstraat te Menen.  

Samenvatting 

Het schepencollege wordt geïnformeerd omtrent actuele stand van zaken in dossier tot verkoop 

van gronden gelegen Vaubanstraat te Menen  

Besluit: Verdaagd 

SPORT 

SPORTDIENST 

39. CBS/2019/919 | Goedkeuring nieuwe statuten voor stedelijke sportraad  

Samenvatting 

Het CBS keurt de nieuwe statuten van de stedelijke sportraad goed. 

Deze statuten vervangen het vorige huishoudelijk reglement en de vorige statuten van de 

stedelijke sportraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

40. CBS/2019/880 | Personeelsfeest 2020  

Samenvatting 

De werkgroep personeelsfeest vraagt goedkeuring voor voorstel organisatie personeelsfeest 

Besluit: Goedgekeurd 



 

41. CBS/2019/906 | Goedkeuring deelname Stad Menen aan Plantjesweekend van 13, 14 

en 15 september 2019 voor Kom op tegen Kanker.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd om op zaterdag 14 september 2019 azaleaplantjes aan 7€ per 

stuk te verkopen tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt, huis aan huis en standen aan 

grootwarenhuizen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Hiervoor wordt beroep gedaan op 

vrijwilligers. Dit jaar is een feesteditie: 25 jaar Plantjesweekend. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/931 | Wijkfeest Lentedreef op 25 mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een wijkfeest in de Lentedreef op 25 mei 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/932 | Theaterinstallatie 'huis' van 23 tot 26 mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een theaterinstallatie 'Huis' van 23 mei 

tot 26 mei in de Sint-Fransiscuskerk te Menen. 

Opbouw op 21 mei 2019 en afbouw op 27 mei 2019.  

Organisatie is in handen van CC De Steiger Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/933 | Schoolverlatersactie Vind! op 17 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de schoolverlatersactie van Vind! 

'Iedereen vindt jou geweldig maar wat vind! jij?' op 17 mei 2019 op de parking tegenover VTI Sint-

Lucas te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/934 | Vormselviering Koekuit Menen op 11 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de vormselviering in wijkcentrum de 

Koekuit te Menen op 11 mei 2019.  

De aanvrager vraagt het gebruik van de Westhoeklaan als parking.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/935 | Mei-kermis Lauwe van 11 tot 13 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de jaarlijkse mei-kermis te Lauwe van 11 

tot 13 mei 2019 met opbouw vanaf 8 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

47. CBS/2019/936 | Verjaardagsfeest in café Bar-Choc op 4 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een verjaardagsfeest in café Bar-Choc op 

4 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/937 | Brainstorm op 27 april 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van brainstorm op 27 april 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/942 | Filmhappening Rotaract Menen op 30 april 2019 en 1 mei 2019 - 

wijziging sluitingsuur.  

Samenvatting 

In de zitting van 20 februari 2019 verkreeg Rotaract (jeugdwerking Rotary Club) Menen de 

toestemming voor de organisatie van de filmhappening op 30 april en 1 mei 2019 in Park Ter 

Walle te Menen. Er wordt nu een afwijking van het sluitingsuur bijgevraagd.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/945 | Schoolfeest Bulo Blijdhove op 19 mei 2019 - toestemming plaatsen 

tijdelijke wegwijzers  

Samenvatting 

In de zitting van 6 februari verkreeg Bulo Blijdhove de toestemming voor de organisatie van hun 

schoolfeest op 19 mei 2019. Tijdens het schoolfeest zou de school graag een korte wandeling 

houden. Ze wensen het parcours van deze wandeling te bewegwijzeren met tijdelijke 

wegwijzers.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/949 | Festivlam op 19 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Festivlam - schoolfeest vbs Vlam 

Barakken Menen - op 19 mei 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/953 | Muzikale tapas op 25 mei 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Muzikale tapas van Kon. Volksharmonie 

Sint-Jozef Menen op 25 mei 2019 in wijkcentrum de Koekuit.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

53. CBS/2019/939 | Slechte staat van groot, overdekt podium/tribune: voorstel van 

aanpak  

Samenvatting 

Gezien de slechte staat van het groot, overdekt podium, dient het College van Burgemeester en 

Schepenen te beslissen om het podium uit dienst te halen, ofwel om het podium te herstellen, 

ofwel om over te gaan tot de aankoop van een nieuw, overdekt podium.  

Besluit: Verdaagd 

CULTUUR 

CULTUUR 

54. CBS/2019/918 | Ondersteuning wereldrecordpoging 4 juni Roubaix: Achilles Margo  

Samenvatting 

Ondersteuning wereldrecordpoging 4 juni Roubaix: Achilles Margo. 

Menenaar Margo wenst terug een aanval te doen op het wereldrecord.  Hij vraagt een 

ondersteuning van de stad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

55. CBS/2019/929 | Goedkeuring data beiaardconcerten in 2019 en in 2020  

Samenvatting 

Goedkeuring data beiaardconcerten Stad Menen 2019 en 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

56. CBS/2019/878 | GBS Barthel (Rekkem): aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking 

medische bijstand door een kleuteronderwijzeres - verlenging  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking medische bijstand door een 

kleuteronderwijzeres - verlenging 

Besluit: Goedgekeurd 

 

57. CBS/2019/904 | GBS Barthel (Rekkem): aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

met 1/5, voor medische bijstand door een kleuteronderwijzeres - verlenging.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5, voor medische 

bijstand door een kleuteronderwijzeres - verlenging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/905 | GBS Barthel (Rekkem): aanvraag halftijds zorgkrediet voor medische 

bijstand door een onderwijzer - verlenging.  

Samenvatting 



GBS Barthel (Rekkem): aanvraag halftijds zorgkrediet voor medische bijstand door een 

onderwijzer - verlenging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

59. CBS/2019/920 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke 

aanstellingen in vervanging van korte afwezigheden en in vervanging van een 

onderwijzeres afwezig door ziekte.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstellingen in vervanging van 

korte afwezigheden en in vervanging van een onderwijzeres afwezig door ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

60. CBS/2019/921 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in vervanging 

van korte afwezigheden en in de instaplestijden.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstellingen in vervanging van 

korte afwezigheden en in de instaplestijden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2019/924 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in de 

instaplestijden.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in de instaplestijden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

62. CBS/2019/925 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in de 

instaplestijden.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in de instaplestijden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

63. CBS/2019/926 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in de 

instaplestijden.  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in de instaplestijden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

64. CBS/2019/927 | GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling in vervanging van een 

onderwijzeres, afwezig door ziekte.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling in vervanging van een onderwijzeres, afwezig door 

ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

65. CBS/2019/872 | Afdeling vrijetijdszaken - bibliotheek - Eervol ontslag wegens 

definitief vervoegd pensioen om medische redenen - voltijds statutair administratief 

medewerker  

Samenvatting 

Afdeling vrijetijdszaken - bibliotheek - Eervol ontslag wegens definitief vervoegd pensioen om 

medische redenen - voltijds statutair administratief medewerker 

Besluit: Goedgekeurd 

 

66. CBS/2019/884 | Afdeling Vrije Tijdszaken - Sportdienst - aanvraag vervanging wegens 

ziekte van een voltijds (38/38) technieker-zaalwachter.  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - Sportdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een voltijds (38/38) 

technieker-zaalwachter D1-D3. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

67. CBS/2019/938 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Milieudienst -  goedkeuring 

ondersteuning milieudienst  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Milieudienst -  goedkeuring ondersteuning milieudienst 

Besluit: Goedgekeurd 

IDPB 

68. CBS/2019/955 | Goedkeuring globaal preventieplan welzijn op het werk stadsbestuur 

Menen 2019-2024  

Samenvatting 

Goedkeuring globaal preventieplan welzijn op het werk stadsbestuur 2019-2023. 

In bijlage : het ontwerp globaal preventieplan 2013-2017 met toelichting, legende & het eigenlijke 

GPP. 

Besluit: Goedgekeurd 
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