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D-PUNT

(KUNST)ONDERWIJS

KABINET

1. CBS/2020/2432 | Lancering jaarlijkse Belfortprijs Menen. Te verwijzen naar de gemeenteraad. 
Samenvatting

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad.

PERSONEEL

PERSONEEL

2. CBS/2020/2433 | Organiseren van noodopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 2 
november tot en met 6 november 2020 - aanstelling begeleiders noodopvang met een 
studentenovereenkomst. 
Samenvatting

Organiseren van noodopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 2 november tot en met 6 
november 2020 - aanstelling begeleiders noodopvang met een studentenovereenkomst.

Besluit: Goedgekeurd

3. CBS/2020/2434 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - deskundige (juridische 
ondersteuning) (B1-B3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst + goedkeuren selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - deskundige (juridische ondersteuning) (B1-B3) (m/v) - 
goedkeuren kandidatenlijst + goedkeuren selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd



4. CBS/2020/2435 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken

Besluit: Ter kennis genomen

A-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2020/2409 | 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

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

6. CBS/2019/1408 | Gemeentelijke Administratieve Sancties  (GAS) - Jaarverslagen  Sanctionerend 
ambtenaar en Bemiddelingsambtenaar 2018 en 2019 met eindafrekeningen 2018- 2019 mbt 
overlastinbreuken - Kennisname. 
Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van de rapporten inzake GAS-sancties (DJ 2018-2019) -en GAS-
bemiddeling (DJ 2017-2019) van de  sanctionerend ambtenaar en bemiddelingsambtenaar- in het 
kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband met Kortrijk).

Besluit: Ter kennis genomen

FINANCIËN

FINANCIËN

7. CBS/2020/2431 | Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 stad 
Menen. Te verwijzen naar de gemeenteraad. 
Samenvatting

Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 stad Menen.

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

8. CBS/2020/2387 | Overzicht binnengekomen/geannuleerde/laat ingediende evenementen 



Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen.

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CC DE STEIGER

9. CBS/2020/2364 | Opstart nieuwe OC Lauwe en berichtgeving naar de verenigingen 
Samenvatting

OC Lauwe gaat begin 2021 van start. Na de berichtgeving in de pers is het nodig om de verenigingen 
de komende weken op de hoogte te brengen van de verschillende ontwikkelingen (naamgeving, 
gebruikersreglement, contactpersoon, kennismakingsmomenten, ....)

Besluit: Ter kennis genomen

10. ZONDER VOORWERP 

B-PUNT

ALGEMEEN

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

11. CBS/2020/1931 | Meerjarenplan 2020 - 2025: Doelstellingenrealisatie juni 2020. Te verwijzen naar 
de gemeenteraad. 
Samenvatting

Halfjaarlijks wordt er aan het CBS en de raden gerapporteerd over de voortgang van het 
meerjarenplan. Aan het CBS wordt gevraagd om de doelstellingenrealisatie te verwijzen naar de GR 
van 18 november.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SECRETARIE

12. CBS/2020/1672 | Verslag van de vorige zitting dd. 28 oktober 2020. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 28 oktober 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

13. CBS/2020/2111 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 18 november 2020 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 18 november 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: Goedgekeurd, mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad.



14. CBS/2020/2415 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18.11.2020 - WVI: Buitengewone 
algemene vergadering op 16.12.2020 om 18.30 uur. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 18.11.2020 - WVI: Buitengewone algemene vergadering op 
16.12.2020 om 18.30 uur.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/2425 | Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad. 
Besluit: Verdaagd.

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

16. CBS/2020/2428 | Besluit van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening bij 
hoogdringendheid betreffende diverse bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus). Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 
18.11.2020 ter Bekrachtiging. 
Samenvatting

Het besluit van de burgemeester dd. 30.10.2020 houdende tijdelijke politieverordening bij 
hoogdringendheid tot bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus), wordt naar eerstvolgende gemeenteraad doorverwezen ter bekrachtiging. Het besluit is 
deels aanvullend bij de federale maatregelen bij M.B. van 28.10.2020 en van 01.11.2020, alsook 
aanvullend bij de  provinciale maatregelen  door de provinciegouverneur dd. 29.10.2020.Specifiek voor 
Menen, gezien de zeer ernstige epidemiologische toestand in Menen, gelden volgende bijkomende 
bepalingen :

1. Alle evenementen in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 3 januari verboden.

2. Alle georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van verenigingen (jeugd, sport, 
cultuur…) in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 20 november verboden. Ook die voor 
min 12-jarigen.

3. Er geldt een algemene mondmaskerplicht voor wandelaars in de bebouwde kom en binnen 
aangeduide, afgebakende zones op het openbaar domein voor iedereen vanaf 13 jaar. 

4. Alle winkels moeten dicht zijn om 20u (dus ook nachtwinkels)

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

TECHNISCHE DIENST

17. CBS/2020/2419 | Dienstregeling strooiploegen  2020-21 
Samenvatting

Dienstregeling strooiploegen 2020-2021

Besluit: Goedgekeurd



COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

18. CBS/2020/1675 | 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

19. CBS/2020/2374 | Terugvorderen verbeteringspremie voor private huurwoningen 
Samenvatting

Terugvorderen van verbeteringspremie voor private huurwoningen

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/2376 | Gemeentelijke verbeteringspremie - aanvraag tot verlenging premiedossier 
Samenvatting

Aanvraag tot verlenging van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel van Dhr. 
Wylin

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/2405 | Gemeentelijke verbeteringspremie - aanvraag tot verlenging premiedossier 
Samenvatting

Aanvraag tot verlenging van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel van 
Deboutte Lucien

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/2422 | Brief Minister Diependaele - 1 woonmaatschappij - afbakening 
werkingsgebieden - aanduiden contactpersoon 
Samenvatting

Woonmaatschappij - Minister Diependaele vraagt om 1 contactpersoon aan te duiden in het kader van 
de voorbereiding van de afbakening van de werkingsgebieden om te komen tot 1 woonmaatschappij. 

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2020/2424 | Huisvesting - wijziging reglement conformiteitsattest. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad. 



Samenvatting

Wijziging reglement conformiteitsattest. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

AGB

AGB

24. CBS/2020/2403 | Uitnodiging voor de statutaire vergadering voor de eigenaars in de residentie 
Tabaksfabriek 
Samenvatting

Op 28 oktober mochten we de uitnodiging voor de statutaire vergadering voor de eigenaars in de 
residentie Tabaksfabriek ontvangen. 

Deze vergadering is voorzien op 12 november 2020 om 18u.00.

De afvaardiging van de bevoegde schepen wordt voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

25. CBS/2020/1450 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop pand gelegen Rijselstraat. Goedkeuring 
ontwerp aankoopakte en doorverwijzing naar de gemeenteraad van 18 november 2020. 
Samenvatting

In functie van de realisatie van de Leiewerken en de bijhorende stadsontwikkeling in de Barakken te 
Menen, besliste het schepencollege principieel tot de aankoop van een bijkomend pand gelegen in de 
Rijselstraat te Menen, voor de realisatie van een doorsteek, in functie van de verbetering van de 
mobiliteit en de verkeerscirculatie in de Barakken.  De notariële ontwerpakte tot aankoop wordt 
voorgelegd aan het schepencollege , ter doorverwijzing naar de eerstvolgendegemeenteraad ter 
goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

NETHEID VAN DE STAD

ECONOMAAT

26. CBS/2020/2353 | Beheersing van de Meense duivenpopulatie met behulp van geneesmiddel R12.  
Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/968/SV-4/11 
Samenvatting

Beheersing van de Meense duivenpopulatie met behulp van geneesmiddel R12
Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/968/SV-4/11

Besluit: Goedgekeurd



OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

27. CBS/2020/751 | Omgevingsaanleg Oude Leielaan: Gunningswijze en gunningsvoorwaarden. Te 
verwijzen naar Gemeenteraad van 18 november 2020. 
Besluit: Verdaagd.

28. CBS/2020/2366 | De bewoners van de Koningstraat 29 wensen toegang te kunnen nemen via een 
poortje op het Esplanadeplein. 
Samenvatting

De bewoners van de Koningstraat 29 wensen via een poortje toegang te kunnen nemen tot het 
Esplanadeplein. Het aanleggen van een poortje is niet vergunningsplichtig.

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/2367 | Aanpassen van de openbare verlichting in het kader van het lichtmasterplan in 
de entiteit Menen en de verledding door Fluvius in de entiteit Menen - dienstjaar 2021 
Samenvatting

Voorstel tot vaststelling Jaaractieplan Fluvius 2021 in het kader van het lichtmasterplan en de 
verledding binnen de entiteit Menen.

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2020/2373 | Archeologienota omgevingsaanleg AZ Delta - gunning op aanvaarde factuur 
Samenvatting

Opmaak archeologienota ikv dossier omgevingsaanleg Oude Leielaan

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2020/2375 | Samenwerkingsovereenkomst AWV - Aquafin - stad Menen werken voor 
dossier Lauwestraat - Moeskroenstraat - goedkeuring 
Samenvatting

Voor de uitvoering van de werken in de Lauwestraat-Moeskroenstraat waarbij zowel de stad, via 
RioPact, rioleringswerken als het Agentschap Wegen en Verkeer structureel onderhoud wil uitvoeren, 
dient een samenwerkingsovereenkomst werken ondertekend te worden.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2020/2410 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2050, 2051, 2055, 2052, 2056, 2053 & 2054. 
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, met uitzondering van nrs. 2050 en 2051.



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

33. CBS/2020/2411 | 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

JURIDISCHE DIENST

34. CBS/2020/2197 | Gemeentelijke administratieve Sancties. Principiële beslissing tot invoering 
GAS 4 -inbreuken op stilstaan en parkeren. 
Samenvatting

Principiële beslissing tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS4) op inbreuken 
inzake stilstaan en parkeren. 

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2020/2429 | Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Bijzondere politieverordening in 
het kader van GAS en parkeren - Goedkeuring.  Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 
18 november 2020 ter goedkeuring. 
Samenvatting

De gemeenteraad beslist tot invoering van een een nieuwe categorie GAS- inbreuken (GAS4), zijnde 
inbreuken op stilstaan en parkeren. Hiertoe wordt een afzonderlijk reglement goedgekeurd, 
als  addendum bij de huidige Algemene Politieverordening van Menen (APV).

Hiervoor zal ook nog een protocolakkoord worden afgesloten met het parket, dat in latere 
gemeenteraad  ter bekrachtiging aan de Raad zal worden voorgelegd.

De vaststellingen voor deze inbreuken gebeuren door de politie (zoals ook voorheen reeds gebeurde) 
alsook door de gemeenschapswacht-vaststellers die hiertoe bevoegd zijn.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

36. CBS/2020/2399 | 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

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

37. CBS/2020/2402 | 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

KLIMAAT

OMGEVING

38. CBS/2020/2249 | De Mooiste Boom van Menen 
Samenvatting

Begin september startte de verkiezing 'De Mooiste Boom van Menen'. Inwoners konden hun favoriete 
boom posten in een facebookgroep aangemaakt door onze stad. De bedoeling was onze inwoners 
bewust te maken van het nut van bomen en hen met andere ogen te laten kijken naar het groen in onze 
stad. De campagne liep af midden oktober, maar omdat er nog steeds enthousiast foto's gepost worden 
(en omdat de bomen nu prachtig zijn door de herfst) verlengt stad Menen de actie. Nieuwe bomen 
kunnen gepost worden tot 6 november. Nadien volgt een verkiezing (9 tot 15 november). Op 28 
november vindt de uitreiking plaats gekoppeld aan de lancering van de biodiversiteitscampagne met het 
uitdelen van 100 bomen aan inwoners die een geschikte locatie opgeven.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2020/2408 | Biodiversiteitscampagne 
Samenvatting

Stad Menen wil een omslag maken op het vlak van biodiversiteit. Stad Menen wil de inwoners van de 
stad, maar ook de scholen en de bedrijven motiveren mee te doen. Zelf geven we het goede voorbeeld 
met de ambitie in de komende jaren verschillende projecten in het kader van biodiversiteit te realiseren 
op ons grondgebied. In samenwerking met ByeByeGrass wordt een startnota en een actieplan 
opgemaakt.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

GROENDIENST

40. CBS/2020/2401 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 
Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen (Kon. Astridlaan te Lauwe)

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

41. CBS/2020/2104 | Advies op PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. Doorverwijzing naar 
de gemeenteraad. 



Samenvatting

Advies op PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. Doorverwijzing naar de gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

42. CBS/2020/2407 | Aanvragen tot het plaatsen van consumptieterras - met wintertent 
Samenvatting

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning - de plaatsing van een wintertent gedurende 
het winterseizoen 2020 - 2021 op naam van Café Au Damier voor de gevraagde oppervlakte van 24 m² 
wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

43. CBS/2020/1673 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

44. CBS/2020/2255 | Vestingmuren in de publieke ruimte - Leiewerken. 
Samenvatting

Vestingmuren in de publieke ruimte - Leiewerken SVZ en aanpak.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

45. CBS/2020/2369 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van november: Belasting op het plaatsen 
van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar 
domein. Vaststelling wijziging reglement. 
Besluit: Verdaagd.

46. CBS/2020/2377 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen 
Samenvatting

gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - kwartaal 
1/2020

Besluit: Goedgekeurd



47. CBS/2020/2384 | Hoorzitting inzake bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op ongeschikte 
en onbewoonbare woningen - kohierartikel 649000020 - aanslagjaar 2019 
Samenvatting

Hoorzitting inzake bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op ongeschikte en onbewoonbare 
woningen aangaande kohierartikel 649000020 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/2404 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 04 november 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 04 november 2020 voor een 
totaalbedrag van 103.152,12 euro.

Besluit: Goedgekeurd

PARTICIPATIE

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

49. CBS/2020/2426 | Uitstel Burgerbudgetten 2020 
Samenvatting

Wegens de verstrengde maatregelen mbt COVID, lijkt het aangewezen om de burgerbudgetten 2020 
uit te stellen tot 2021.

Besluit: Goedgekeurd

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

50. CBS/2020/2421 | Seniorenbrochure stad Menen verantwoordelijk uitgever ouderenadviesraad - 
definitieve versie in opmaak/drukwerk/verspreiding. 
Samenvatting

De ouderenadviesraad stelt reeds sinds 2018 de vraag om een seniorenbrochure uit te geven voor de 
stad Menen en dit ter vervanging van de seniorenbeurs die in 2018 dan ook niet is doorgegaan. Er 
werd reeds een tijd gezocht naar een waardig alternatief voor de seniorenbeurs. De seniorenbeurs ging 
om de 2 jaar door in cc. De Steiger maar het succes van de beurs nam gaandeweg toch wat af. In die 
zin zocht men naar een alternatief. Een lid van de ouderenadviesraad lanceerde het idee van het 
ontwikkelen van een seniorenbrochure, naar analogie met de plussersbrochure Wervik – Geluwe. 

Het ontwerp van de seniorenbrochure is nu klaar, de laatste hand wordt momenteel gelegd aan de 
definitieve versie door de dienst communicatie. 

De brochure werd opgemaakt door een werkgroep. De werkgroep was samengesteld uit : drie leden 
van de ouderenadviesraad, , de voorzitter en secretaris van de ouderenadviesraad, de schepen van 
Senioren

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL



51. CBS/2020/2228 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS De Wonderwijzer (Lauwe): vacant verklaring voor 
vaste benoeming op 01/01/2021 en kennisname overzicht vacante uren scholengemeenschap De 
Leiebrug. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - GBS De Wonderwijzer (Lauwe): vacant verklaring voor vaste benoeming op 
01/01/2021 en kennisname overzicht vacante uren scholengemeenschap De Leiebrug.

Besluit: Goedgekeurd

SABK

52. CBS/2020/2246 | Academie voor Beeld - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen schooljaar 2020-
2021 
Samenvatting

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

53. CBS/2020/2361 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen 
academiejaar 2020-2021 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: jaarlijkse aanstellingen academiejaar 2020-2021

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

ARCHIEF

54. CBS/2020/2394 | Archeologische vondsten Leiewerken en erfgoedaanpak 
Samenvatting

Archeologische vondsten Leiewerken
Erfgoedaanpak: hoe vertellen wij dit erfgoedverhaal aan de bevolking?
Voorstel om die archeologische vondsten tentoon te stellen en om kijkmomenten ter plaatse te 
organiseren

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

55. CBS/2020/2423 | Investeringstoelage Sint-Bavo Lauwe: renovatie De Koepel 
Samenvatting

Investeringstoelage Sint-Theresia van het Kind Jezus voor renovatie polyvalente zaal De Koepel.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

56. CBS/2020/2365 | Beslissing na opzeg van halftijdse medewerker en kennisname schrijven ACOD 
Samenvatting

Beslissing na opzeg van halftijdse medewerker en kennisname schrijven ACOD 

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/2386 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - hulptechnieker openbaar 
patrimonium (E1-E3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 
maanden + aanstelling voltijds hulptechnieker (E1-E3) - contract bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - hulptechnieker openbaar patrimonium (E1-E3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden + aanstelling voltijds 
hulptechnieker (E1-E3) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2020/2398 | Stad - Secretariaat en IDPB - secretariaat - her aanstelling deeltijdse (19/38) 
werkvrouw GBS De Wonderwijzer in het kader van vervanging. 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB - Secretariaat - her aanstelling deeltijdse (19/38) werkvrouw GBS De 
Wonderwijzer in het kader van vervanging.

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2020/2412 | Afdeling Interne dienstverlening en organisatie - deskundige personeel (B1-B3) 
- goedkeuring samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Interne dienstverlening en organisatie - deskundige personeel (B1-B3) - goedkeuring 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

60. CBS/2020/2416 | Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 
Overlegcomité dd. 17/11/2020 
Samenvatting

Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité dd. 
17/11/2020

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen
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Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


