
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 12 februari 2020 om 09:30 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Virginie Breye, Angelique Declercq, Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Schepenen

D-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2020/313 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 14.02.2020 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 24.01.2020 

Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 14.02.2020
- Verslag Raad van Bestuur dd. 24.01.2020

Besluit: Ter kennis genomen

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2020/297 | Patrimonium. Kennisname van opzeg huurovereenkomst Wervikstraat 68 te 
Menen. 

Samenvatting

De stad ontving melding van beëindiging van de  huurovereenkomst voor de woning gelegen 
Wervikstraat 68, welke door de stad werd overgenomen na recente aankoop van het pand. 

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

JURIDISCHE DIENST

3. CBS/2020/293 | Goedkeuring ontwerpovereenkomst inzake ontwikkeling en realisatie van lot 
10 op LAR-Zuid. 

Samenvatting

Voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag tot ontwikkeling en 
realisatie van lot 10 op LAR-Zuid wenst het schepencollege een overeenkomst  goed te keuren 
welke als last zal worden opgelegd aan de bouwheer en de projectontwikkelaar.

Besluit: Goedgekeurd



EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

4. CBS/2020/294 | 100 dagen (ochtend) - Café Barchoc op 06/03/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 100 dagen (ochtend) - Café Barchoc op 
06/03/2020 te Menen

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2020/099 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - aanvraag verlenging 
inwerktijd technisch medewerker - IGS C1-C3 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - aanvraag verlenging inwerktijd technisch 
medewerker - IGS C1-C3.

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

6. CBS/2020/316 | Ambtshalve schrapping 

Samenvatting

Ambtshalve schrapping.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/283 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 22.01.2020 

Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 22.01.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

8. CBS/2020/277 | 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

OPENBARE WERKEN

9. CBS/2020/229 | Proefproject Telramen (Leiedal) ikv de uitrol van schoolstraten 

Samenvatting

Vanaf 2 maart wordt een proefproject uitgerold waarbij een schoolstraatregime wordt ingevoerd 
in de Aug. Debunnestraat en de St. Jansmolenstraat. In onderling overleg tussen de dienst 
openbare werken, verkeer & mobiliteit en de dienst veiligheid en samenleven werd 
geconcludeerd dat het wenselijk zou zijn de huidige verkeerssituatie in de Aug. Debunnestraat en 
St. Jansmolenstraat te onderzoeken. Het proefproject van Leiedal sluit daar bij aan.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2020/260 | Snelheidsmeting Gentstraat - Rekkem 

Samenvatting

Er werd een preventieve anonieme snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Gentstraat te 
Rekkem

Besluit: Ter kennis genomen

FINANCIËN

FINANCIËN

11. CBS/2020/237 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van maart: Overeenkomst tussen 
stadsbestuur en KSZ aangaande lijst van de inwoners te verkrijgen die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming. 

Samenvatting

overeenkomst tussen stadsbestuur en KSZ

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

12. CBS/2020/288 | Ingezonden evenementenformulieren van 29 januari 2020 tot 6 februari 2020 

Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN



SECRETARIE

13. CBS/2020/008 | Verslag van de vorige zitting dd. 05 februari 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 05 februari 2020.

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

IDPB

14. CBS/2020/253 | Goedkeuring maandverslagen GIDPB september-december 2019 

Samenvatting

Goedkeuring maandverslagen september-december 2019 Gemeenschappelijke Interne Dienst 
voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk.

Inclusief arbeidsongevallenregister stad en onderwijzend personeel : stand van zaken.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

15. CBS/2020/011 | 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

16. CBS/2020/271 | Uitgave stadsplan 2020 

Samenvatting

Voorstel tot samenwerking met Gentle NV voor de realisatie van een nieuw stadsplan 2020.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

17. CBS/2020/275 | Organisatie en communicatie infoavond autodelen voor particulieren ikv 
proefproject mobipunt 

Samenvatting

In samenwerking met Leiedal, een studiebureau en verschillende organisaties werd een 
proefproject rond de inrichting van een mobipunt opgestart op en rond de Waalvest. In een 
mobipunt is het de bedoeling om verschillende mobiliteitsalternatieven aan te bieden om een 
duurzaam alternatief voor de eigen wagen aantrekkelijker te maken. Het aanbieden van 
autodelen is daarbij één van de te overwegen opties.

Besluit: Goedgekeurd



JEUGD

ECONOMAAT

18. CBS/2020/049 | Lay-outen en drukken kindermagazine Leiedraadje 01.01.2018 - 31.12.2019 - 
Goedkeuring PV van oplevering 

Samenvatting

Lay-outen en drukken kindermagazine Leiedraadje 01.01.2018 - 31.12.2019 - Goedkeuring PV van 
oplevering 

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

19. CBS/2020/239 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/240 | Gemeentelijke aanpassingspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/241 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen - uitbetaling via 
overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen - 
uitbetaling via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

22. CBS/2020/273 | Ontwerp vernieuwing dak gebouw CC de Steiger. Gunning. 

Samenvatting

In zitting 5 februari 2020/014 keurde de Gemeenteraad de voorwaarden tot wijziging 
ereloonovereenkomst verbouwing sportzaal Vauban Lobelle goed. De overeenkomst wordt 
aangepast met aanvullende opdracht tot opmaak van ontwerp voor de vernieuwing van het dak 
van het CC gebouw inclusief de sportzaal overeenkomstig artikel 38/1 KB Uitvoering.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST



23. CBS/2019/2930 | Patrimonium. Project Zonkracht - Plaatsen van zonnepanelen op 
stadsgebouwen – Goedkeuring ontwerp-opstalovereenkomst - Goedkeuring 
leveringsovereenkomsten. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van maart 2020. 

Samenvatting

In het kader van de toetreding door de stad tot de aankoopcentrale Zonkracht Leiedal,  voor de 
levering en plaatsing van zonnepanelen op daken van diverse stedelijke gebouwen, dient concreet 
een opstalrecht verleend te worden voor de plaatsing en installatie van deze zonnepanelen. Het 
voorstel van onderhandse opstalovereenkomst wordt goedgekeurd, met verzoek aan de Vlaamse 
Dienst Vastgoedtransacties om de akte authentiek te verlijden. Het dossier wordt verwezen naar 
de gemeenteraad van maart 2020 ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

GEBOUWENDIENST

24. CBS/2020/201 | Aanstellen van architect voor uitvoering facilitaire aanpassingen in het stadhuis 

Samenvatting

Aanstellen van een architect voor de opmaak van een studie en ontwerp voor de uitvoering van 
facilitaire aanpassingen in stadhuis Menen.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

25. CBS/2020/235 | Aanleg garagestraat Dronckaertstraat-Tuinwijk: resultaten bevraging 

Samenvatting

Naar aanleiding van de sloop van de Tuinwijkschool in Lauwe werd een bevraging georganiseerd 
met betrekking tot de aanleg van een garagestraat achter de woningen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

26. CBS/2020/251 | Ontwerp rioleringsproject Lauwestraat Rekkem 

Samenvatting

Naar aanleiding van de intentie tot heraanleg van de Lauwestraat tussen de Fonteinstraat en 
Moeskroenstraat werd een rioleringsdossier opgestart om de in slechte staat zijnde riolering om 
te bouwen naar een gescheiden rioleringsstelsel.

Het ontwerp van dit plan ligt ter goedkeuring voor aan het CBS.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/262 | Kennisgeving Omgevingsaanleg Oude Leielaan - AZ Delta. Voorstel tot schrijven 
m.b.t. voortgang voorbereiding aanbesteding. 

Samenvatting

In het kader van de omgevingsaanleg Oude Leielaan - AZ Delta wordt de stand van zaken ter 
kennis gebracht. 

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN



28. CBS/2020/278 | 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

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

29. CBS/2020/254 | Aankoop verkeerssignalisatie dj 2020. Gunning. 

Samenvatting

De goede ordening van het wegverkeer en de mobiliteit vereisen permanente zorg en constructie 
onder meer door het relevant aanbrengen van signalisatie. Jaarlijks wordt hiertoe budget 
voorzien. De gunning wordt voorgesteld voor dienstjaar 2020 bij verlengingsovereenkomst.

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2020/255 | Structureel onderhoud wegen : wegmarkeringen dienstjaar 2020. Gunning. 

Samenvatting

Ten einde de talrijk geschilderde signalisaties op het wegdek van wegen en straten in stand te 
houden, bij te werken of te vervangen wordt in een jaarlijks onderhoud voorzien bij aanstelling 
aannemer. De gunning voor dj 2020 kan gebeuren bij verlengingsovereenkomst op basis van de 
aanbesteding 2017 toepassing art. 37 §2 OOW 2006.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2020/257 | Aanvullend verkeersreglement inzake de afbakening van de zone 30 
schoolomgeving. Ter verwijzing naar de gemeenteraad 

Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de afbakening van de zone 30 schoolomgeving. Te 
verwijzen naar de gemeenteraadszitting van maart 2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

32. CBS/2020/225 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen) 

Samenvatting

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor 
het onderhoud van bepaalde landschapselementen.
Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 
premie aanvragen voor het onderhoud ervan.

Besluit: Goedgekeurd



JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

33. CBS/2020/228 | Onderhoud groenzones dienstjaar 2020. Gunning. 

Samenvatting

Ieder jaar is een ruim areaal aan groenperken te onderhouden binnen het openbaar domein. Een 
deel wordt uitgevoerd in eigen regie. Voor het grootste deel worden daartoe elk jaar aannemers 
aangesteld. Dit betreft een opdracht in exploitatiebudget toe te wijzen na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

GROENDIENST

34. CBS/2020/231 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 

Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/232 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 

Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

36. CBS/2020/147 | Voorlopige aanpassingen aan de vergunning voor het plaatsen van een terras 

Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt een aantal mogelijke aanpassingen in het 
terrasreglement, bijlage 2 bij het APV, vanuit de algemene beleidsdoelstelling om de horeca in 
Menen te stimuleren. met het oog op het  komende terrasseizoen wordt voorgesteld reeds een 
principebeslissing te nemen door het College van Burgemeester en Schepenen, in afwachting van 
de integrale herziening van het terrasreglement.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

VERGUNNINGEN

OMGEVING

37. CBS/2020/009 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/233 | Verdeling van een perceel grond met 2 nieuwbouwwoningen gelegen in de 
Lauwbergstraat 267 en 269 +, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, percelen nrs. 
619 z 2 en 619 x 2 - Dossier nr. 1026 

Samenvatting



Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond met 2 nieuwbouwwoningen gelegen in de 
Lauwbergstraat 267 en 269 +, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 619 z 
2  met een oppervlakte van 273 m² en perceel nr. 619 x 2 met een oppervlakte van 757 m² - zie 
bijgevoegd opmetingsplan

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/250 | Verdeling van een perceel weiland gelegen in de Groenestraat te Menen, 
kadastraal gekend onder der 2de Afdeling, sectie C, deel van perceel nr. 169 R - Dossier nr. 1027 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel weiland gelegen in de Groenestraat te Menen, 
kadastraal gekend onder der 2de Afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 169 R , met een 
oppervlakte van 35,40 m², zie bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/252 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Schonekeerstraat te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 552 p en een perceel grond 
gelegen in de "Leiehoek", kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 560 k - 
Dossier nr. 1028 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Schonekeerstraat te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 552 p met een oppervlakte van 
4920 m² en een perceel grond gelegen in de "Leiehoek", kadastraal gekend onder de 3de afdeling, 
sectie A, perceel nr. 560 k met een oppervlakte van  55 m²

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

41. CBS/2020/010 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 12 februari 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 12 februari 2020 voor een 
totaalbedrag van 226.107,10 euro.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2020/282 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 435 tot en met nr. 437 voor 
een totaalbedrag van 51.188 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 435 tot en met nr. 437 voor een totaalbedrag 
van 51.188 euro.

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2020/287 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig. December 2019. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig - december. Aanslagjaar 2019.



Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

44. CBS/2020/279 | Goedkeuring contracten sportkampen VZW Sportievak & Tsjaka VZW voor 
2020 

Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuring contracten Sportievak & Tsjaka, die onze externe aanbieders voor 
sportkampen zijn in 2020.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

ECONOMAAT

45. CBS/2020/281 | Aankoop overdekt podium op aanhangwagen. Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst van aan te schrijven leveranciers - 2020/876/SV-
12/02 

Samenvatting

Aankoop overdekt podium op aanhangwagen. Vaststelling van de lastvoorwaarden en 
gunningswijze en lijst van aan te schrijven leveranciers - 2020/876/SV-12/02.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN EN TOERISME

46. CBS/2020/269 | Communiefeest  op 26 april 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Communiefeest op 26 april 2020 te 
Boldriesstraat Lauwe.

Aanvrager vraagt het afsluiten van de straat voor het plaatsen van een foodtruck en springkasteel.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/270 | Smokkelaarstocht op 7 en 8 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de Smokkelaarstocht op 7 en 8 maart 2020 op het grondgebied van Rekkem en Menen.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/291 | Optreden in café Den Blauwen Engel op 22/02/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Optreden in café Den Blauwen Engel op 
22/02/2020 te Lauwe

Besluit: Goedgekeurd



GROENDIENST

49. CBS/2020/259 | Aanplanten van Vredesbomen 

Samenvatting

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar einde W.O. I is het de bedoeling om ieder jaar een 
vredesboom aan te planten in de entiteit.
Vanwege de Werkgroep REKKEM TOEN ontvingen we een schrijven met de vraag om 
ondersteuning te krijgen bij een volgende vredesboomaanplanting in Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

50. CBS/2020/284 | Brief aan Lauwse Verenigingen omtrent gebruik stedelijke lokalen voor hun 
werking 

Samenvatting

Stad Menen verstuurt een brief als antwoord op de vraag van verschillende verenigingen in Lauwe 
die op heden in het gemeentehuis of het huidige CC actief zijn over het toekomstig gebruik van 
ruimtes voor hun werking.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

51. CBS/2020/286 | Princiepsbeslissing uitstap 'Vestingen on tour' 

Samenvatting

Het stadsbestuur van Menen geeft de principiële toestemming voor de organisatie van de uitstap 
‘Vestingen on tour’

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN EN TOERISME

52. CBS/2020/285 | Princiepsbeslissing Evenement 'Uit Volle Borst (werktitel)' op 10 juli 2020 op de 
Grote Markt in Menen 

Samenvatting

Het stadsbestuur van Menen geeft de principiële toestemming voor de organisatie van het 
evenement ‘Uit Volle Borst (voorlopige titel) op 10 juli op de Grote Markt in Menen, in de periode 
2021-2025 te herhalen in Lauwe en Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

53. CBS/2020/261 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): aanvraag gedeeltelijke (1/5) 
loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof door een onderwijzeres. 

Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): aanvraag gedeeltelijke (1/5) loopbaanonderbreking - 
ouderschapsverlof door een onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd



ONDERNEMEN

OMGEVING

54. CBS/2020/215 | Drankvergunning Kafé o lait 

Samenvatting

De drankvergunning aan Tom Ramboer voor de inrichting Kafé o lait gelegen te Zwanencouter 1C, 
8930 Menen verlenen.

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/230 | Drankvergunning en bijhorende kansspelinrichting klasse III Le Maestro 

Samenvatting

De drankvergunning en bijhorende kansspelinrichting klasse III aan Derbali Mohamed voor de 
inrichting Le Maestro Moeskroenstraat 138, 8930 Menen verlenen. 

Besluit: Goedgekeurd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

56. CBS/2020/263 | Aanschrijven dierenartsen Menen voor samenwerking zwerfkattenbeleid. 

Samenvatting

Stad Menen heeft een zwerfkattenbeleid. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende 
actoren op ons grondgebied. Drie vzw's vangen zwerfkatten en brengen ze naar dierenartsen ter 
sterilisatie. Momenteel werken we samen met dierenartsenpraktijk Samyn en 't Kabientje. Alle 
dierenartsen op het grondgebied zouden aangeschreven worden, zodat iedereen opnieuw de 
kans krijgt deel te nemen aan het zwerfkattenbeleid van stad Menen. Dit tegen een west 
bedrag (sterilisatie €85, castratie €45 en euthanasie €45).

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

57. CBS/2020/144 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - definitieve goedkeuring uurrooster voor techniekers en hulptechniekers Stad en 
OCMW. 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - definitieve 
goedkeuring uurrooster voor techniekers en hulptechniekers Stad en OCMW.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

58. CBS/2020/236 | Goedkeuring aanstelling in equivalenten monitoren, jobstudenten en 
vrijwilligers t.b.v. afdeling Vrije tijd en onderwijs, jeugddienst voor de verschillende werkingen 
ingericht door de jeugddienst tijdens de paas- en zomervakantie 2020. 

Samenvatting



Goedkeuring aanstelling in equivalenten monitoren, jobstudenten en animatoren t.b.v. afdeling 
Vrije tijd en Onderwijs, jeugddienst voor de verschillende werkingen ingericht door de jeugddienst 
tijdens de Paas - en zomervakantie 2020.

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2020/242 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - her aanstelling voltijds 
administratief medewerker C1-C3. 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - her aanstelling voltijds administratief 
medewerker C1-C3.

Besluit: Goedgekeurd

60. CBS/2020/243 | Afdeling Stadsontwikkeling  - afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) 
Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - samenstelling selectiecommissie. 

Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling  - selectieprocedure afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) 
Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - samenstellen selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

61. CBS/2020/280 | Stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - aanpassing 
contracten stadswachten, optimaliseren van subsidies en nieuwe dienstaanwijzing. 

Samenvatting

Stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - aanpassing contracten 
stadswachten, optimaliseren van subsidies en nieuwe dienstaanwijzing.

Besluit: Goedgekeurd
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