
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 18 maart 2020 om 09:30 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Angelique 
Declercq, Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Virginie Breye, Schepen van Ondernemen

D-PUNT

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/594 | Kennisname besluiten burgemeester ter bescherming van Corona en 
opheffingsbepalingen 

Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van de eerdere maatregelen van de burgemeester dd. 
12.03.2020 en dd. 13.03.2020  ter preventie van de verspreiding van het coronavirus. Ten gevolge 
van de federale maatregelen intussen opgelegd door de nationale veiligheidsraad (Min. Besluit 
van 13.03.2020) werden de besluiten burgemeester intussen opgeheven.

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2020/581 | Patrimonium. Plein bij CC Lauwe . 

Samenvatting

Aan het schepencollege wordt stand van zaken overgemaakt m.b.t. de pleinaanleg bij OC Lauwe

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

JURIDISCHE DIENST

3. CBS/2020/593 | Leiewerken. Beroep tegen  omgevingsvergunning sloopwerken fase 1 

Samenvatting

De stad ontving kennisgeving van beroep tegen de sloopwerken fase 1 van de Leiewerken 



Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

4. CBS/2020/591 | Beslissing omtrent al dan niet annuleren Grensloop 

Samenvatting

Het stadsbestuur neemt een beslissing omtrent het al dan niet laten doorgaan van de Grensloop 
die gepland staat op vrijdag 22 mei 2020 naar aanleiding van de coronacrisis.

Deze beslissing dringt zich op om geen verdere kosten te maken die voorkomen hadden kunnen 
worden. 

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

5. CBS/2020/588 | Vraag tot toestemming voor het verlenen van attesten inzake uitgaven opvang 
kinderen.  Binnenspeeltuin Huppel-de-pup Menen. 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar zitting van  25.03.2020.

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2020/464 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - 
gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3) (m/v) - afsluiten kandidatenlijst na verlenging van de 
inschrijvingsperiode. 

Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - gemeenschapswacht-
vaststeller (C1-C3) (m/v) - afsluiten kandidatenlijst na verlenging van de inschrijvingsperiode.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/551 | MIROM - Verslag van de Raad van Bestuur dd. 06.02.2020 

Samenvatting

MIROM - Verslag van de Raad van Bestuur dd. 06.02.2020

Besluit: Ter kennis genomen

8. CBS/2020/554 | Leiedal: -Agenda Raad van Bestuur dd. 13.03.2020 -Verslag Raad van Bestuur 
dd. 28.02.2020 

Samenvatting



Leiedal
-Agenda Raad van Bestuur dd. 13.03.2020
-Verslag Raad van Bestuur dd. 28.02.2020

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

9. CBS/2020/559 | Kennisname vertreklijst leegstand kohier juni 2020 

Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis met de vertreklijst leegstand voor het 
kohier juni 2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2020/562 | 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

11. CBS/2020/465 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken 

Samenvatting

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 11 februari 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2020/536 | Snelheidsmeting K. Astridlaan - Lauwe 

Samenvatting

Er werd een preventieve anonieme snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Koningin 
Astridlaan te Lauwe

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

13. CBS/2020/570 | Ingezonden evenementenformulieren van 6 maart 2020 tot 12 maart 2020 



Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

14. CBS/2019/2894 | Verslag van de vorige zitting dd. 11 maart 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 11 maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

15. CBS/2020/471 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 1 april 2020 

Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 1 april 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: De Gemeenteraad wordt afgelast wegens te weinig dagordepunten en in het kader van de 
volksgezondheid (Coronavirus).

VEILIGHEID

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

16. CBS/2020/543 | Deelname EMMA-project 

Samenvatting

Vraag tot deelname van de stad Menen aan het Europees project EMMA (Evaluation and 
Mentoring of the multi-agency approach to violent radicalisation).

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

17. CBS/2019/2897 | 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



EVENEMENTEN EN TOERISME

18. CBS/2020/540 | Beste Burengemeente bij Radio 2 

Samenvatting

Op zaterdag 9 mei viert Radio 2 Beste Buren. Radio 2 doet een oproep om Beste Burengemeente 
te worden door online te registreren. Als stad Menen het label krijgt, ontvangt ze een 
promopakket en mag de burgemeester gratis een korte radiospot opnemen om zich als Beste 
Burengemeente voor te stellen bij Radio 2.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

19. CBS/2020/573 | Hernieuwen overeenkomst omtrent inrichten en onderhouden van recreatie- 
en speelruimte gelegen tussen Westhoeklaan en Ter Couter. 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de opmaak van een 
overeenkomst tussen de stad Menen en scouts Menen omtrent het inrichten en het onderhouden 
van het stuk grond gelegen tussen Westhoeklaan en Ter Couter als recreatie- en speelruimte.

Deze overeenkomst vervangt de vorige overeenkomst uit 1984 tussen stad Menen en vzw 
Parochiaal centrum de Koekuit.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

20. CBS/2020/557 | Vernieuwing hoogspanningscabine De Wonderwijzer voor plaatsing 
zonnepanelen. Gunning. 

Samenvatting

In zitting dd. 11 december 2019/2757 stelde het CBS de wijze van gunnen (AF) en de 
gunningsvoorwaarden vast. Er werden 2 offertes ontvangen. Gunning wordt gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

21. CBS/2020/547 | Aankoop van diverse voertuigen voor wagenpark stad Menen en OCMW 
Menen. Goedkeuring gunning (bestek 2019/828/SV-6/11) 

Samenvatting

Aankoop van diverse voertuigen voor wagenpark stad Menen en OCMW Menen. Goedkeuring 
gunning (bestek 2019/828/SV-6/11)

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

22. CBS/2020/482 | Structureel onderhoud wegen : asfalt en beton. Openbare procedure. 
Dienstjaar 2020. Gunning. 



Samenvatting

In zitting 18 december 2019/295 stelde de Gemeenteraad de wijze van gunnen en gunningswijze 
vast voor het aanbesteden van de opdracht structureel onderhoud wegen : asfalt en beton voor 
het dienstjaar 2020 met de mogelijkheid tot herhalen gedurende 3 jaar vanaf de sluitingsdatum. 
Openbare procedure waarbij 5 kandidaten inschreven. Gunning wordt gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

23. CBS/2020/199 | Herinrichting Grote Markt – Overdracht wegenis 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar zitting van  22.04.2020.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

24. CBS/2020/563 | 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

OPENBARE WERKEN

25. CBS/2020/461 | Behandeling vraag OAR: bushalte Lauwe 

Samenvatting

Een tijdje geleden werd via de stedelijke Ouderenadviesraad (=OAR) de vraag gesteld of het 
mogelijk zou zijn een bushalte te voorzien ter hoogte van het OC Lauwe. Op vandaag wordt deze 
site nog niet rechtstreeks ontsloten door het openbaar vervoer. De vraag werd dan ook 
voorgelegd aan De Lijn. In een overleg tussen de stedelijke dienst mobiliteit en De Lijn kwamen 
drie opties naar voren. Op aangeven het College van Burgemeester en Schepenen werden deze 
opties ter advies aan de OAR voorgelegd.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/534 | Standpuntbepaling OV-plan 2020 nav ambtelijke werkgroep VVR Kortrijk 

Samenvatting

In het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid wordt het aanbod openbaar vervoer grondig 
hertekend. Deze oefening loopt reeds een tijdje en is, onder andere op basis van opmerkingen 
van stad Menen, bijgestuurd. Stad Menen werkt voor de herwerking samen met 13 andere 
gemeenten binnen Vervoerregio Kortrijk. De doelstelling is om dit nieuwe plan (OV-plan 2020) 
ambtelijk gefinaliseerd te hebben op de werkgroep van 19 maart aanstaande.

Besluit: Goedgekeurd



GROENONDERHOUD

GROENDIENST

27. CBS/2020/542 | 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

28. CBS/2020/528 | Maaien van wegbermen en ruigten dienstjaar 2020. Vaststellen wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden. Goedkeuring lijst aan te schrijven kandidaten. 

Samenvatting

Elk jaar dient in voorjaar en zomer de begroeiing van wegbermen, grachten en ruigten te worden 
verzekerd omwille van de netheid en ook om de zichtbaarheid op sommige wegen optimaal te 
houden. Hiertoe worden elk jaar externe aannemers aangesteld.

 

Besluit: Goedgekeurd

BEGRAAFPLAATSEN

GROENDIENST

29. CBS/2020/550 | Begraafplaats Zandputstraat Menen. Renovatie Mausoleum 

Samenvatting

Elk jaar rond 8 juni wordt er op de oude begraafplaats een herdenkingsplechtigheid gehouden aan 
het mausoleum.
Het monument heeft een grondige opfrissingsbeurt nodig en wat herstellingen dienen uitgevoerd 
te worden.

De renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden door een gespecialiseerde aannemer.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

GROENDIENST

30. CBS/2020/538 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 

Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

31. CBS/2020/548 | Menen Lauwe Bramier: infrastructuurwerken - ontwerpdossier en 
plaatsingsprocedure. RVB Leiedal 13 maart 2020. 



Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar zitting van  25.03.2020.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

32. CBS/2019/2895 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

33. CBS/2020/489 | Voorontwerp Leiewerken: materialen en verlichting. 

Samenvatting

Voorontwerp Leiewerken: materialen en verlichting.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2020/490 | Leiewerken - Vergadering nutsleidingen en opmerkingen aangaande 
gemeentelijke riolering. 

Samenvatting

Leiewerken - Kennisgeving vergadering nutsmaatschappijen en opmerkingen aangaande 
gemeentelijke riolering.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

35. CBS/2020/507 | Rechtszaken en Betwistingen. Kennisname vonnis Arbeidsrechtbank 
dd.25.02.2020 

Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van het vonnis  dd. 25.02.2020 en neemt standpunt in omtrent 
mogelijk hoger beroep.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

36. CBS/2019/2896 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 18 maart 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 18 maart 2020 voor een 
totaalbedrag van 162.978,05 euro.



Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/523 | Kohier gemeentebelasting op wedkantoren. Aanslagjaar 2019. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op wedkantoren. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/525 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig 
- Februari. Aanslagjaar 2020. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig - februari. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/549 | Kohier belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door nijverheids- 
of handelsbedrijven of -instellingen. Aanslagjaar 2019. 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op het plaatsen van permanente 
wegwijzers door nijverheid- of handelsbedrijven of –instellingen. Aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/564 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1060 tot en met nr. 1060 
voor een totaalbedrag van 47.940 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1060 tot en met nr. 1060 voor een 
totaalbedrag van 47.940 euro.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/565 | Overdracht investeringsbudgetten van 2019 naar 2020- aanvulling 

Samenvatting

Goedkeuring overdracht investeringsbudgetten van 2019 naar 2020 - aanvulling

Besluit: Goedgekeurd

PARTICIPATIE

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

42. CBS/2020/037 | Kadernota - Burgerbudgetten 

Samenvatting

Aan het CBS wordt de kadernota voor de burgerbudgetten voorgelegd. Hierin wordt dieper 
ingegaan op de principes, hoe het budget verdeeld wordt, de wijze van communiceren, de 
toekenningsprocedure en een voorstel tot reglement.

Besluit: Goedgekeurd



EVENEMENTEN

ECONOMAAT

43. CBS/2020/522 | Aankoop overdekt podium op aanhangwagen. Goedkeuring gunning (bestek 
2020/876/SV-12/02) 

Samenvatting

Aankoop overdekt podium op aanhangwagen. Goedkeuring gunning (bestek 2020/876/SV-12/02)

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN EN TOERISME

44. CBS/2020/544 | Goedkeuring deelname Stad Menen aan Plantjesweekend van 18, 19 en 20 
september 2020 voor Kom op tegen Kanker. 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd om op zaterdag 19 september 2020 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. 

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/553 | Motorzegening KMAC Menen op 21 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de motorzegening van KMAC Menen op 
21 maart 2020 op de parking van CC De Steiger.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2020/555 | Veertiendaagse van het Rode Kruis 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie de veertiendaagse (stickerverkoop op de 
kruispunten met plaatsing van een aankondigingsbord) van het Rode Kruis van 23 april tot 7 mei 
2020.

Graag had het Rode Kruis ook affiches opgehangen in de openbare gebouwen.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/556 | Toelage Paradijskermis van 9 tot 12 oktober 2020. 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de uitbetaling van de toelage voor Paradijskermis van 9 tot 
12 oktober 2020. 

In de nominatieve subsidies werd er €1 .000,00 voorzien. 

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/567 | Oldtimer Classic DCC Team op 9 mei 2020 



Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de Oldtimer Classic DCC Team op 9 mei 2020 op het grondgebied van Menen.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2020/568 | RPR Gapersrit op 14 november 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de RPR Gapersrit op 14 november 2020 op het grondgebied van Menen.

Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2020/569 | Westhoekrally op 9 en 10 mei 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de Westhoekrally op 9 en 10 mei 2020 op het grondgebied van Menen.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

51. CBS/2020/315 | Vraag tot toestemming voor het verlenen van attesten inzake uitgaven opvang 
kinderen.  Binnenspeeltuin Huppel-de-pup Menen. 

Besluit: Dit agendapunt wordt verworpen.

EVENEMENTEN EN TOERISME

52. CBS/2020/541 | Goedkeuring organisatie prijsuitreiking cultuurverdienste Stad Menen 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd om toekenning cultuurverdiensten 2020 Stad Menen te 
organiseren. Inwoners van Menen kunnen individuen, verenigingen of een bijzonder cultureel 
evenement/bijzondere prestatie nomineren (uiterste datum inschrijving 1 juli 2020). De 
prijsuitreiking zou doorgaan op donderdag 27 augustus 2020.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

OMGEVING

53. CBS/2020/546 | Deelname aan proefproject Nudging van de Mooimakers 

Samenvatting



De Mooimakers starten vanaf schooljaar 2020-2021 met een proefproject Nudging in scholen die 
deelnemen aan Operatie Proper. Deelnemende scholen dienen verschillende actiepunten te 
volbrengen. De controle hierop, alsook het uitvoeren van enkele metingen en het invullen van 
een eindevaluatie zijn taken die als stad vervuld moeten worden. Als stad krijg je hiervoor per 
deelnemende school een tegemoetkoming van €1500 (max 2 deelnemende scholen).

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

54. CBS/2020/475 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging van een leraar 
orgel, piano en begeleidingspraktijk 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: XXXXXXXX, leraar orgel, piano en 
begeleidingspraktijk is afwezig wegens ziekte van 2 maart tot en met 15 maart 2020.

Aanstelling van een vervanger gedurende zijn afwezigheid.

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/510 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: eervol ontslag van een 
personeelslid naar aanleiding van oppensioenstelling wegens medische reden. 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: XXXXXXXX, lerares blokfluit en muzikale en 
culturele vorming, wordt ambtshalve gepensioneerd wegens medische ongeschiktheid.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

56. CBS/2020/519 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie. 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - technieker- 
genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval.

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/520 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie. 

Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - administratief medewerker- genezing zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval.

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2020/529 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - diensthoofd huisvesting (B1-
B3) - Goedkeuren kandidatenlijst 



Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - diensthoofd huisvesting (B1-B3) - Goedkeuren 
kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2020/572 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - diensthoofd jeugd- & sportdienst (A1a – A3a) 
(m/v) - samenstelling selectiecommissie 

Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - diensthoofd jeugd- & sportdienst (A1a – A3a) (m/v) - 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

INTEGRATIE

INTEGRATIE

60. CBS/2020/527 | Onthaalmomenten nieuwe inwoners 

Samenvatting

Nieuw concept/voorstel onthaal nieuwe inwoners.

Bedoeling is om enerzijds de nieuwe inwoners regelmatiger uit te nodigen (4x per jaar), naast 
Menen voorzien we onthaalmomenten in Lauwe en Rekkem. Anderzijds wil men de bewoners 
sneller de mogelijkheid geven om hun nieuwe stad te leren kennen. We streven ook naar een 
hogere participatiegraad van inwoners uit Lauwe en Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


