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D-PUNT

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/2385 | Bekrachtiging van maatregel tot tijdelijke sluiting (art 134ter NGW) in het kader 
van bestuurlijke politie m.b.t. nachtwinkel. 
Samenvatting

het college van burgemeester en schepenen bevestigt de maatregel van bestuurlijke politie van de 
burgemeester tot tijdelijke sluiting ten belope van 1 week van de nachtwinkel XXXXXXXX, wegens niet 
naleving van de uitbatingsvoorwaarden ter preventie van Covid19

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2020/2383 | 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

KLIMAAT

OPENBARE WERKEN

3. CBS/2020/2371 | Definitieve goedkeuring aanvraag deelwagens Leiedal (ikv Lokaal 
Klimaatproject Deelmobiliteit) 



Samenvatting

In de zitting van het schepencollege van 7 oktober 2020 werd principieel goedgekeurd om in te stappen 
in het raamcontract van Leiedal rond het aanbieden van deelwagens. De stad wenste zich te 
engageren in de vraag om twee deelwagens te plaatsen aan de Waalvest. Daarbij kon beroep worden 
gedaan op een subsidiëringskanaal. De aanvraag daarvan werd recentelijk goedgekeurd. In 
tegenstelling tot wat eerder werd vermeld, dient een definitieve aanvraag van deelwagens snel te lopen. 
Dit dient te gebeuren voor 30 oktober aanstaande.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

4. CBS/2020/2381 | Aanvraag tot het uitstallen van koopwaar 
Samenvatting

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het uitstallen van koopwaar (overdekte 
wachtrij/tent) gedurende het winterseizoen (tot en met 28 februari 2021) op naam van XXXXXXXX   
voor de gevraagde oppervlakte van 9,00 m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

EVENEMENTEN EN TOERISME

5. CBS/2020/2250 | Goedkeuring en uitbetaling subsidies culturele verenigingen werkjaar 2019-
2020. 
Samenvatting

Goedkeuring en uitbetaling subsidies culturele verenigingen werkjaar 2019-2020.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2020/2211 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - Goedkeuren vacant verklaring 
bij wijze van interne personeelsmobiliteit  en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met 
behoud van statuut) en selectieprocedure in de graad van medewerker (C1-C3) in de functie van 
administratief medewerker 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze van interne 
personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut) en 
selectieprocedure in de graad van medewerker (C1-C3) in de functie van administratief medewerker

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2020/2251 | Goedkeuren kalender feestdagen en dienstvrijstellingen, vakantieregeling en 
zaterdagdiensten 2021 voor Stad en OCMW. 



Samenvatting

Goedkeuren kalender feestdagen en dienstvrijstellingen, vakantieregeling en zaterdagdiensten 2021 
voor Stad en OCMW.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2020/2230 | Leiedal:- Agenda Raad van Bestuur dd. 23.10.2020 - Verslag Raad van Bestuur 
09.10.2020 
Samenvatting

Leiedal:
- Agenda Raad van Bestuur dd. 23.10.2020
- Verslag Raad van Bestuur 09.10.2020

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

AGB

9. CBS/2020/2362 | (voorlopige) agendapunten Raad van Bestuur AGB Menen op 3 november 2020 
Samenvatting

De voorlopige agendapunten van de raad van bestuur van AGB Menen wordt ter kennisname 
voorgelegd aan het CBS.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2020/2242 | 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

KLIMAAT

OMGEVING

11. CBS/2020/2229 | Verslag Milieuraad 20/10/2020 



Samenvatting

Verslag Milieuraad 20 oktober 2020

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2020/2231 | Brief Boerenbond ivm bosuitbreidingsplan 
Samenvatting

De Boerenbond West-Vlaanderen stuurt een brief naar het Schepencollege omdat zij zich zorgen 
maken om het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse Regering. Dit omdat er geen garantie wordt 
gegeven dat de bijkomende bebossing prioritair in niet-beboste als bos bestemde gebieden of 
natuurgebieden gerealiseerd zullen worden. 

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

13. CBS/2020/2216 | Kennisname agenda GECORO dd. 28 oktober 2020. 
Samenvatting

Kennisname agenda GECORO dd. 28 oktober 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

14. CBS/2020/2217 | Overleg intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan dd. 08-10-2020 - verslag. 
Samenvatting

Overleg intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan dd. 08-10-2020 - verslag.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

15. CBS/2020/2243 | Aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras tijdens het 
winterseizoen - ter kennisname 
Samenvatting

De aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras tijdens het winterseizoen worden ter 
kennisname voorgelegd. 

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

16. CBS/2020/2235 | Overzicht binnengekomen/geannuleerde/laat ingediende evenementen 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen.

Besluit: Ter kennis genomen



B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

17. CBS/2020/1629 | Verslag van de vorige zitting dd. 21 oktober 2020. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 21 oktober 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

18. CBS/2020/2156 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18.11.2020 - Leiedal: Buitengewone 
Algemene Vergadering dd. 10.12.2020 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18.11.2020 - Leiedal: Buitengewone Algemene Vergadering 
dd. 10.12.2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

19. CBS/2020/2225 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 18.11.2020 - Psilon: Buitengewone 
Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 18.11.2020 - Psilon: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 
15.12.2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

20. CBS/2020/2232 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 18.11.2020: tijdelijke vervanging 
wegens studieredenen op verzoek van een raadslid. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 18.11.2020: tijdelijke vervanging wegens studieredenen op 
verzoek van een raadslid.
Betreft: raadslid Stan Roose te vervangen door de heer Dries Defossez

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

21. CBS/2020/2245 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 18.11.2020: Tijdelijke politieverordening 
betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op 
woensdag 18.11.2020 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 18.11.2020: Tijdelijke politieverordening betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 18.11.2020.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

22. CBS/2020/1632 | 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

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

23. CBS/2020/2212 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2020/2236 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2020/2237 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/2238 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

27. CBS/2020/2363 | Aanpak Sint-Franciscuskerk 
Samenvatting

De uitvoering voor de werken voor de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk (GR 7/10) en de 
exploitatie achteraf passen binnen de schoot van het AGB en de statutaire bepalingen.

Er wordt gevraagd naar de goedkeuring voor de opstart van het (administratieve) dossier.

Besluit: Goedgekeurd



PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

28. CBS/2020/2221 | Voor doorverwijzing naar gemeenteraad : Renovatie dak sporthal Vauban en 
CC De Steiger - Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze 
Samenvatting

Voor doorverwijzing naar gemeenteraad : In een volgende fase in de beoogde verbouwing van de 
sportzaal Vauban en CC De Steiger wil het College prioritair de dakrenovatie voor het volledige gebouw 
realiseren.  Het dak wordt bovendien volledig geïsoleerd wat de CO2 uitstoot sterk doet dalen. Ontwerp 
met bestek ligt voor ter aanbesteding. De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden vast te stellen.  De werken worden gedeeltelijk gefinancierd met 
investeringssubsidies uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCi).

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

29. CBS/2020/2213 | Verwerken van afgevoerde afval (aangevoerd door de stedelijke technische 
dienst) door erkend verwerker. Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden en lijst 
uit te nodigen firma's - 2020/979/SV-28/10 
Samenvatting

Verwerken van afgevoerde afval (aangevoerd door de stedelijke technische dienst) door erkend 
verwerker.
Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden en lijst uit te nodigen firma's - 2020/979/SV-
28/10

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

30. CBS/2020/2177 | Voorlopige oplevering VK Ch. Cappellestraat Menen 
Samenvatting

Voorlopige oplevering Riolering & Wegenis (excl. Groenzones en opritten woningen) VK Ch. 
Cappellestraat Menen in het kader van de vrijgave 75% van de borgsom cfr. 
verkavelingsovereenkomst.

Besluit: Goedgekeurd 

31. CBS/2020/2207 | Structureel onderhoud wegen: wegmarkeringen DJ 2021. Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden. (verwijzing naar GR 18 november 2020). 
Samenvatting

Dit jaar verstreek de vorige aanbesteding daterend van dj 2017 met betrekking tot de opdracht van 
werken tot structureel onderhoud van wegmarkeringen.

Om aan deze jaarlijks terugkerende opdracht de nodige continuïteit te kunnen bieden, dient opnieuw 
een open aanbesteding te worden uitgeschreven zodoende hiertoe opnieuw een geschikte aannemer 
te kunnen contracteren

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

32. CBS/2020/2247 | 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

33. CBS/2020/2174 | Goedkeuring verslag bilateraal overleg De Lijn- Stad Menen betreffende de 
inplanting van bushaltes van 21 september 
Samenvatting

In het kader van de uitrol van het nieuwe OV-netwerk (zie GR/2020/116) en de uitgangspunten van het 
Decreet Basisbereikbaarheid dient de inplanting van de huidige bushaltes en mogelijke nieuwe 
bushaltes worden uitgewerkt. De stad ging hierin in overleg met De Lijn om een goede verdeling op de 
routes, toegankelijkheid, maar tegelijk een goede doorstroming na te streven.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

34. CBS/2020/2226 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te 
Menen, Lauwe en Rekkem. Wijziging. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen en koopwaar te Menen, Lauwe 
en Rekkem. Wijziging. Vaststelling.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/2240 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het afzetten van de parking aan 
school De VLAM - Vlamingenstraat. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het afzetten van de parking aan school De VLAM - 
Vlamingenstraat. 

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2020/2248 | Tijdelijke verkeersreglement naar aanleiding van de bloemenverkoop aan de 
begraafplaatsen in Menen, Lauwe en Rekkem. Vaststelling 
Samenvatting

Vanaf maandag 28 oktober 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019 gaat de bloemenverkoop door 
aan de begraafplaatsen in de entiteit Menen;

Besluit: Goedgekeurd



GROENONDERHOUD

GROENDIENST

37. CBS/2020/2239 | Onderhoud hoogstammen dienstjaar 2020. Gunning. 
Samenvatting

In zitting 30 september 2020/1975 stelde het CBS GW-GVW vast - procedure aanvaarde factuur. Er 
werd 1 offerte ontvangen. Gunning wordt voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

38. CBS/2020/2233 | Voor doorverwijzing naar Gemeenteraad - Regionale ruimtelijke 
energiestrategie en het SECAP 
Samenvatting

Leiedal geeft volgende definitieve documenten mee in het kader van de trajecten die het afgelopen jaar 
liepen rond de regionale energiestrategie en het SECAP (regionaal energie- en klimaatactieplan) 
voor goedgekeuring door het CBS en de Gemeenteraad:

 Regionale ruimtelijke energiestrategie – Folder

 Regionale ruimtelijke energiestrategie – brochure

 SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan)

Daarnaast dient ook volgende document door CBS goedgekeurd te worden:

 Regionale ruimtelijke energiestrategie – interne studiebundel

Tot slot dient de burgemeester een 'adhesion form' te ondertekenen zodat deze samen met het SECAP 
ingediend kan worden als regionaal actieplan bij Europa. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

39. CBS/2020/1630 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/2224 | Verdeling van een gedeelte van een appartementsgebouw gelegen in de Gen. 
Lemanstraat 30 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel 
nr. 22 r 5 - Dossier 1063 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een gedeelte van een appartementsgebouw gelegen in de Gen. 
Lemanstraat 30 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 22 r 
5, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd



PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

41. CBS/2020/2080 | OMV Fiets- en voetgangersbrug - subsidiedossier. 
Samenvatting

Subsidiedossier OMV fiets- en voetgangersbrug OMV 2020118445.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2020/2241 | Leiewerken -werkgroep ontwerp en detail 20-10-2020. 
Samenvatting

Leiewerken -werkgroep ontwerp en detail 20-10-2020 - verslaggeving.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

43. CBS/2020/1633 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 28 oktober 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 28 oktober 2020 voor een totaalbedrag 
van 141.810,77 euro.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/2206 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 3548 tot en met nr. 3548 
voor een totaalbedrag van 9.758.65 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 3548 tot en met nr. 3548 voor een totaalbedrag van 
9.758.65 euro.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/2256 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. 
Juni-Juli 2020. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2020/2355 | Vraag van de drie nachtwinkels om enige mogelijkheid van 
belastingvermindering te ontvangen ten gevolge van de coronacrisis. 
Samenvatting

Vraag van de drie nachtwinkels om enige mogelijkheid van belastingvermindering te ontvangen ten 
gevolge van de coronacrisis.

Besluit: Goedgekeuring van het voortstel om geen vermindering toe te staan.



47. CBS/2020/2358 | Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken. 
Samenvatting

Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

48. CBS/2020/2359 | Parkeerbeheer Menen. Voorstel tot bijkomende verlenging 
concessieovereenkomst Parkeerbeheer. Goedkeuring. 
Samenvatting

Binnen de marges van de concessietermijnen door de gemeenteraad vastgesteld, verzoekt de 
concessionaris aangeduid voor het parkeerbeheer op het openbaar domein van Menen, voor een 
bijkomende verlenging. 

Besluit: Goedgekeurd

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

49. CBS/2020/2210 | Aanvraag goedkeuring voor uitbetaling subsidie 2020 (werkjaar 2019 - 2020) 
ouderenadviesraad. 
Samenvatting

Aanvraag goedkeuring voor uitbetaling subsidie 2020 (werkjaar 2019 - 2020) ouderenadviesraad. 

De lijst der subsidies aan de bonden worden samen met de nodige documenten overgemaakt aan het 
College van Burgemeester en Schepenen voor goedkeuring en uitbetaling. De subsidies worden enkel 
gestort op de officiële rekeningen van de bond.

Besluit: Goedgekeurd

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

50. CBS/2020/2254 | Voorstel tot toekenning ere-burgerschap stad Menen aan Serge Berten. 
Samenvatting

De Wereldraad samen gekomen op 1 september en 20 oktober wenst het voorstel te formuleren om het 
ere-burgerschap te verlenen aan Serge Berten.

Serge werd geboren op 13/7/1952 in de Volkslaan in Menen.  Hij trad in bij de missionarissen van 
Scheut.  Aan de Ipsoc (nu Vives) in Kortrijk behaalde hij het diploma maatschappelijk werk.  In 1975 
vertrok hij naar Guatemala in opdracht van Scheut.  Het land verkeerde toen in een burgeroorlog.  De 
bezittende klasse van landeigenaars, gesteund door het leger, en aan de andere kant het arme 
volk.  Vanuit zijn christelijk humanistische idealen en een sterk geloof in rechtvaardigheid koos hij kant 
voor de arme landarbeiders.  Op 19 januari 1982 werd hij ontvoerd door het leger.  Sindsdien is er nooit 
iets meer van hem gehoord.

De voorwaarden voor het toekennen van de titel van ereburger bepaalt o.a. "De titel van "Ereburger van 
de stad Menen" wordt steeds persoonlijk toegekend" (§ 3).



Dit houdt in dat er ofwel uitzonderlijk wordt afgeweken van deze voorwaarde of dat ofwel het reglement 
wordt gewijzigd.    

Na eventuele goedkeuring van College van Burgemeester en Schepenen dient dit voorgelegd te 
worden aan de Gemeenteraad.

Besluit: Verworpen

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

51. CBS/2020/2234 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): wijziging volume vaste benoeming (01/01/2020) 
- onderwijzeres. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): wijziging volume vaste benoeming (01/01/2020) - onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

ARMOEDEBESTRIJDING

CULTUUR

52. CBS/2020/2354 | Aanvraag voor betoelaging van Welzijnsschakel "Hart voor mensen" Lauwe-
Rekkem 
Samenvatting

Mevr. Berenice Bogaert richt een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen omtrent de 
aanvraag betoelaging van Welzijnsschakel "Hart voor mensen" Lauwe - Rekkem. De brief werd als 
bijlage toegevoegd en bevat 3 vragen: 
- vraag aan het stadsbestuur om als "Welzijnsschakel Lauwe-Rekkem" in aanmerking te komen voor 
een toelage om de werking in de toekomst verder uit te bouwen.
- vraag om betrokken te worden in de "werkgroep vrijetijdspas" 
- vraag om betrokken te worden in de "gezinsondersteunende werkgroep"

Besluit: De aanvraag voor betoelaging wordt overgemaakt aan het OCMW.

PERSONEEL

PERSONEEL

53. CBS/2020/2227 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - intrekking aanstelling voltijds 
adjunct-technisch coördinator-werkvoorbereider (C1-C3) (contractueel onbepaalde duur) + 
opnieuw vacant verklaren van de functie 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - intrekking aanstelling voltijds adjunct-technisch 
coördinator-werkvoorbereider (C1-C3) (contractueel onbepaalde duur) + opnieuw vacant verklaren van 
de functie

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2020/2252 | Afdeling Stadsontwikkeling - Veiligheidscoördinator - Goedkeuren 
Samenwerkingsovereenkomst Politiezone Grensleie  – Stad Menen inzake ter beschikking 
stellen van personeel. 



Samenvatting

Goedkeuren van Samenwerkingsovereenkomst Politiezone Grensleie – Stad Menen inzake het ter 
beschikking stellen van calog-personeel voor de functie van Veiligheidscoördinator.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

55. CBS/2020/2391 | Rechtszaken en Betwistingen - Beslissing tot voeren verweer in fiscale 
procedure (inzake belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadressseerd drukwerk) en 
beslissing tot aanstelling raadsman. 
Samenvatting

In het kader van een fiscale procedure m.b.t. belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadresseerd 
drukwerk , is het noodzakelijk een raadsman aan te  stellen tot voeren van verweer in naam van de 
stad Menen en het schepencollege. 

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


