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/ 

D-PUNT

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/2720 | Evaluatie met oog op verlenging van lokale Coronamaatregelen. Kennisname 
Besluit van de burgemeester dd. 02.12.2020 houdende  tijdelijke verlenging van 
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus).  Voor doorverwijzing naar de GR van 16 december 
2020 ter bekrachtiging. 
Samenvatting

Het schepencollege evalueert de  huidige lokale coronamaatregelen, die gelden in Menen als 
aanvulling bij de federale en provinciale ter preventie van de verspreiding van COVID-19 (coronavirus)

Bij besluit van de burgemeester dd. 02.12.2020 wordt  eveneens beslist om de eerdere tijdelijke 
politieverordening (dd. 30.10.2020 en 20.11.2020) nogmaals te verlengen tot en met ...., gezien de nog 
zeer ernstige epidemiologische toestand in Menen. Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende 
gemeenteraad  ter bekrachtiging, teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2020/2738 | 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

3. CBS/2020/2430 | Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Protocolakkoord met Parket  in 
het kader van GAS en parkeren- Goedkeuring protocolakkoord. voor doorverwijzing naar de 
gemeenteraad van 16 december 2020 ter bekrachtiging (onder voorbehoud). 
Besluit: Verdaagd

SPORT

SPORTDIENST

4. CBS/2020/2604 | Brief Decospan Volley Team Menen ten aanzien van het Stadsbestuur 
Besluit: Verdaagd

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2020/2684 | Afdeling stadsontwikkeling - afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) 
Stadsontwikkeling (A1a-A3a) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-
A3a) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal

Besluit: Ter kennis genomen

6. CBS/2020/2724 | Goedkeuring aanstelling kabinetspersoneel. 
Samenvatting

Goedkeuring aanstelling kabinetsmedewerker. 

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/2660 | Leiedal: Agenda Raad van Bestuur dd. 27.11.2020 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 13.11.2020. 
Samenvatting

Leiedal 
Agenda Raad van Bestuur dd. 27.11.2020
Verslag Raad van Bestuur dd. 13.11.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN



8. CBS/2020/2693 | 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

CULTUUR

CC DE STEIGER

9. CBS/2020/2705 | Ontslag bestuurder RVB CC De Steiger vzw.te verwijzen naar de gemeenteraad 
Samenvatting

Bestuurder Emilie Gelaude bracht op 17/11/2020 de raad van bestuur van CC De Steiger vzw op de 
hoogte van haar ontslag. 

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad.

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

10. CBS/2020/2675 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: kennisname overleg 
interlokale vereniging DKO 
Samenvatting

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: kennisname verslag en presentatie overleg 
interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Menen - Wervik - Wevelgem 12 november 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

11. CBS/2020/2672 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

12. CBS/2020/1923 | Verslag van de vorige zitting dd. 25 november 2020 



Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 25 november 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

13. CBS/2020/2599 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 16 december 2020 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 16 december 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

14. CBS/2020/2699 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 16.12.2020 - Besluit van de 
burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De Steiger op woensdag 16.12.2020 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 16.12.2020 - Besluit van de burgemeester: tijdelijke 
politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De 
Steiger op woensdag 16.12.2020 wegens COVID-19.

Besluit: Digitale vergadering wordt goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

15. CBS/2020/1926 | 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

JEUGD

SPORTDIENST

16. CBS/2020/2650 | Door te verwijzen naar Gemeenteraad 16/12/2020: Goedkeuring herwerking 
huishoudelijke reglementen en gebruikersreglementen sportinfra + Hoeve Delaere Lauwe + 
herwerking tarieven sportinfra. 
Besluit: Verdaagd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

17. CBS/2020/2647 | Uitoefening recht van voorkoop 



Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2020/2649 | Vraag om premie toch toe te kennen - Stoelmakersstraat 31 
Samenvatting

Vraag van meneer Vandenhende om verbeteringspremie toch toe te kennen voor Stoelmakersstraat 31

Besluit: Voorstel van niet toe te kennen wordt goedgekeurd.

19. CBS/2020/2685 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/2686 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/2687 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2020/2689 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 
Samenvatting

Aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

23. CBS/2020/2722 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het AGB Menen  
- doorverwijzen GR december 2020 
Samenvatting

In MJP van de Stad Menen werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen door 
Stad Menen voorzien. De doorverwijzing naar de gemeenteraad van december 2020 wordt gevraagd 
en dit ter goedkeuring voor de opname van deze leningen volgens noodzaak en goedgekeurde facturen 
door de financiële dienst.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



CC DE STEIGER

24. CBS/2020/2669 | Goedkeuring gebruikersreglement Het Applauws (OC/LDC Lauwe) 
Samenvatting

Dit betreft de goedkeuring van het gebruikersreglement en gebruikerstarieven voor het gebruik door 
organisaties van gebouw en de verschillende lokalen in Het Applauws (OC/LDC Lauwe). Dit wordt op 
22 december nog goedgekeurd op raad van bestuur van het AGB.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

25. CBS/2020/2655 | Opdracht veiligheidscoördinatie - vernieuwen dakbedekking sporthal Vauban 
en CC De Steiger - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2020/984 
Samenvatting

Opdracht veiligheidscoördinatie - vernieuwen dakbedekking sporthal Vauban en CC De Steiger - 
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2020/984

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/2656 | Leveren en plaatsen van luchtverhitters in de loods feestelijkheden - 
Goedkeuring meerwerken - 2020/916 
Samenvatting

Leveren en plaatsen van luchtverhitters in de loods feestelijkheden - Goedkeuring meerwerken - 
2020/916

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2020/2658 | Vernieuwen van gedeelte gemeenschappelijke draadafsluiting tussen perceel 
Vlamingenstraat en Vrije Basisschool Vlam. Goedkeuring voor terugbetaling helft van kostprijs 
factuur na de werkzaamheden. 
Samenvatting

Vernieuwen van gedeelte gemeenschappelijke draadafsluiting tussen perceel Vlamingenstraat en Vrije 
Basisschool Vlam. Goedkeuring voor terugbetaling helft van kostprijs factuur na de werkzaamheden.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2020/2680 | Verbouwing vip-ruimte sporthal Vauban Binnenafwerking - Goedkeuring 
definitieve oplevering - 2019/816-sg-phv 
Samenvatting

Verbouwing vip-ruimte sporthal Vauban Binnenafwerking - Goedkeuring definitieve oplevering - 
2019/816-sg-phv

Besluit: Goedgekeurd



JURIDISCHE DIENST

29. CBS/2020/1949 | Patrimonium. Verzoek tot precair gebruik van grond bij Lislaan. 
Samenvatting

Vraag tot precaire ingebruikname  van perceel grond te Lauwe, bij  Lislaan.

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2020/2581 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop tussen de stad Menen en 
Gaselwest inzake de verkoop van gronden  gelegen J&M Sabbestraat  (voor hernieuwing  
gascabine) en Zandputstraat (voor hernieuwing  elektriciteitscabine). Voor doorverwijzing naar 
de gemeenteraad van 16 december 2020. 
Samenvatting

De gemeenteraad wordt verzocht haar goedkeuring te verlenen aan de notariële verkoopakte tussen de 
stad Menen en Gaselwest voor de verkoop van  een stuk  twee stukken grond, nl.

 grond gelegen  J. & M. Sabbestraat voor de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande 
gascabine gelegen Park Ter Walle (15ca 75dm²)

 grond gelegen Zandputstraat  voor de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande 
elektriciteitscabine  ter hoogte van het Kerkhof (20ca 9dm²)

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

31. CBS/2020/2721 | Kazerneringsproject HVZ Fluvia. Goedkeuring van de Kaderovereenkomst  (en 
bijlagen) in het kader van het Collectieve Investeringstraject en Kazerneringsproject in 
samenwerking met Hulpverleningszone Fluvia. Principeakkoord tot vestiging van opstalrecht 
t.v.v. HVZ Fluvia voor brandweerkazerne Menen. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van 
16 december 2020. 
Samenvatting

Tot en met 31 december 2019 had de hulpverleningszone Fluvia, de twee kazernes gelegen op het 
grondgebied van de stad Menen, kosteloos in gebruik. Fluvia heeft echter vastgesteld dat deze 
kosteloze ingebruikneming van de kazerne-infrastructuur niet optimaal was waardoor 
noodzakelijke investeringen vaak te lang uitbleven. Bijgevolg is men op zoek gegaan naar een nieuwe 
juridische structuur en dit in samenspraak met alle gemeenten en steden van de hulpverleningszone.

Alle afspraken werden opgenomen in een kaderovereenkomst met verschillende bijlagen die aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd , dit in het kader van het Collectieve 
Investeringstraject en Kazerneringsproject  van de  Hulpverleningszone Fluvia.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

32. CBS/2020/2443 | Omgevingsaanleg Oude Leielaan: Gunningswijze en gunningsvoorwaarden. Te 
verwijzen naar Gemeenteraad van 16 december 2020. 
Samenvatting

Omgevingsaanleg Oude Leielaan: voorstel van bestek, gunningswijze en -voorwaarden. Doorverwijzing 
gemeenteraad 16 december 2020.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



33. CBS/2020/2678 | Voorlopige oplevering Aanleg Parking Capucijnenweg Menen 
Samenvatting

Voorlopige oplevering Sloop en aanleg parking Capucijnenweg Menen, goedkeuring PV

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

34. CBS/2020/2695 | 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

35. CBS/2020/2688 | Kennisname verslag overleg doorstart ontdubbeling N58 
Samenvatting

Op 25 augustus 2020 vond een overleg plaats tussen stad Menen, stad Wervik en de gewestelijke 
diensten van MOW & AWV omtrent de ontdubbeling van de N58. Het doel van het overleg was om het 
project een doorstart te geven zodat het spoedig afgewerkt kon worden.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

36. CBS/2020/2683 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van een drive-in 
te Menen, Lauwe en Rekkem. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van een drive-in te Menen, Lauwe en 
Rekkem. Vaststelling

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

OMGEVING

37. CBS/2020/2598 | Doorverwijzing Gemeenteraad - wijziging subsidiereglement GNOP-toelages 
Samenvatting

Het subsidiereglement van het GNOP, met een toelage voor terreinen in beheer van 
natuurverenigingen, wordt herzien. De herzien beperkt zich tot het aanpassen van het subsidiebedrag 
per ha, dat opgetrokken wordt van € 250,00 naar € 335,00.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



38. CBS/2020/2610 | GNOP-toelage 2020 Natuurpunt en Velt 
Samenvatting

GNOP-toelage Natuurpunt en Velt: uitbetaling voor 2020

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

39. CBS/2020/2691 | Groenonderhoud dienstjaar 2021. Vaststellen van de wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden en lijst uit te nodigen kandidaten. 
Samenvatting

Onderhoud van het openbaar groen voor dienstjaar 2021 in Menen-Centrum (2020/990-ml-kw), Menen-
West (2020/991-ml-kw), Menen-Noord (2020/992-ml-kw), Menen-Zorgcentra (2020/993-ml-kw), Lauwe 
(2020/994-ml-kw) en Rekkem (2020/995-ml-kw).

Vraag tot goedkeuring wijze van gunnen, gunningsvoorwaarden en lijst uit te nodigen kandidaten.

Opdrachten voor Menen zijn voorbehouden voor sociale werkplaatsen;

voor de opdrachten in Lauwe en Rekkem worden de reguliere marktspelers voorgesteld.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

40. CBS/2020/2670 | Toegankelijkheidsreglement ANB 
Besluit: Verdaagd

BEHEER VAN CENTRAAL MELDPUNT

ECONOMAAT

41. CBS/2020/2552 | Leveren en implementeren van een klantenbegeleidingssysteem met online 
afsprakenmodule voor stad en OCMW Menen. Verwijs naar Gemeenteraad december voor 
goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 2020/985/SV-16/12 met lijst van 
aan te schrijven leveranciers. 
Samenvatting

Leveren en implementeren van een klantenbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule voor stad 
en OCMW Menen.
Verwijs naar Gemeenteraad december voor goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - 
bestek 2020/985/SV-16/12 met lijst van aan te schrijven leveranciers.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

42. CBS/2020/2694 | Doorverwijzen naar gemeenteraad van 16 december 2020 voor kennisname 
resultaat van het openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - 
aanvraag omgevingsvergunning verkaveling Hagewinde  O_2020021819 



Samenvatting

Doorverwijzen naar gemeenteraad van 16 december 2020 voor kennisname resultaat van het openbaar 
onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning 
verkaveling Hagewinde  O_2020021819

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

43. CBS/2020/1924 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/2665 | Verdeling van diverse percelen grond gelegen nabij de Triloystraat (Lar Zuid), 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie C, deel van percelen nrs. 764 d, 605 c en 596 b - 
Dossier 1066 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van diverse percelen grond gelegen nabij de Triloystraat (Lar Zuid), 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie C, deel van percelen nrs. 764 d, 605 c en 596 b, 
gekend als lot 1, lot 2 en lot 3 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

45. CBS/2020/2681 | Huisvesting - Kennisname van PV Wooninspectie wegens inbreuken op 
Wooncode  en herstelvordering. Beslissing tot aansluiting bij  de herstelvordering. 
Samenvatting

De Wooninspectie West-Vlaanderen stelt herstelvordering in bij Parket West-Vlaanderen voor een pand 
gelegen in Menen.  Het CBS beslist om zich aan te sluiten bij de herstelvordering.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

46. CBS/2020/1930 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 2 december 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 2 december 2020 voor een totaalbedrag 
van 115.503,23 euro.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/2633 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 16 december 2020 : Vaststellen dotatie 
aan hulpverleningszone Fluvia 2021 



Samenvatting

Vaststellen van dotatie van stad Menen aan hulpverleningszone Fluvia

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

48. CBS/2020/2634 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 16 december 2020 : Vaststellen 
politiedotatie 2021 
Samenvatting

Vaststellen politiedotatie 2021 stad Menen aan Politiezone Grensleie

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

49. CBS/2020/2641 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. 
Augustus-September-Oktober 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig - augustus/september/oktober. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2020/2661 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Gemeentelijke opcentiemen 
op de onroerende voorheffing. Vaststelling reglement. 
Samenvatting

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vaststelling.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

51. CBS/2020/2662 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Aanvullende directe 
gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling reglement. 
Samenvatting

Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

52. CBS/2020/2663 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Belasting op woningen 
en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand. Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

53. CBS/2020/2666 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Retributie op het ter 
beschikking stellen van logistiek materiaal. Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. Vaststelling wijziging reglement.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



54. CBS/2020/2676 | Vraag van 5 ondernemingen om inwilliging van hun verzoek tot opschorting 
van de belasting op de reclameborden voor het jaar 2020 pro rata een periode van 6 maanden 
ten gevolge van de coronacrisis. 
Samenvatting

Vraag van 5 ondernemingen om inwilliging van hun verzoek tot opschorting van de belasting op de 
reclameborden voor het jaar 2020 pro rata een periode van 6 maanden ten gevolge van de 
coronacrisis.

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/2703 | Bezwaarschrift tegen de de gemeentebelasting op de huis-aan-huis 
verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - kohierartikels 219000124, 219000125, 
219000126, 219000127 en 219000128 - aanslagjaar 2019 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamebladen aangaande kohierartikels 219000124, 219000125, 219000126, 219000127 en 
219000128 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2020/2710 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van december: Retributie op de uitvoering 
van werken voor derden. Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Retributie op de uitvoering van werken voor derden. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

GROENDIENST

57. CBS/2020/2673 | Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Hernieuwing Lidmaatschap 2021. 
Samenvatting

Het Stadsbestuur is aangesloten bij de Vereniging voor Openbaar Groen.

In de Algemene Ledenvergadering van 03.09.20 werd de ledenbijdrage vastgesteld voor het volgend 
werkjaar 2021.
De ledenbijdrage wordt verrekend volgens het inwonersaantal. 

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

58. CBS/2020/2719 | Patrimonium. Beslissing tot beëindiging van opstalrecht  en stopzetting 
leasingovereenkomst m.b.t. de brandweerkazerne Menen. Goedkeurinig ontwerpakte. 
Principeakkoord tot aankoop door de stad t.a.v. het AGB Woonbedrijf Menen van het gebouw 
brandweerkazerne Menen.  Voor doorverwijzing naar gemeenteraad  16 december  2020. 
Samenvatting

In het kader van het Kazerneringsproject door Fluvia , en de hierbij voorziene verwerving  door Fluvia 
van de brandweerkazerne Menen, wordt de actuele opstalovereenkomst, alsook de lopende 
leasingovereenkomst  tussen de stad Menen en het AGB Woonbedrijf Menen beëindigd. Hiertoe wordt 



de ontwerpakte tot minnelijke beëindiging van de bestaande opstalovereenkomst voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

59. CBS/2020/2718 | Voorstel Wereldraad tot ondersteuning studie vzw Guatebelga. 
Samenvatting

De Wereldraad wenst een studie van vzw Guatebelga te ondersteunen. Het betreft een vertaling van 
JCE (Joint Criminal Enterprise) naar Belgisch Recht.  

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

60. CBS/2020/2674 | Rekkems Kerstgebeuren - vrij wandelparcours van 18 december 2020 tot en 
met 3 januari 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van tijdelijke bewegwijzering en het aanbrengen van 
verlichting/versiering voor het wandelparcours 'Rekkems Kerstgebeuren' van 18 december 2020 tot en 
met 3 januari 2021 op het grondgebied van Rekkem en Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

61. CBS/2020/2667 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Aanpassing van het 
gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal van de 
stad Menen. Goedkeuring wijzigingen en hervaststelling. 
Samenvatting

Ter beschikking stellen van logistiek materiaal - aanpassing van het gebruiksreglement op het ter 
beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal

Het gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal wordt 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring  van enige wijzigingen 
en voor doorverwijzing naar de gemeenteraad van december 2020. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

CULTUUR

CULTUUR

62. CBS/2020/2723 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Verdeling Vlaams 
Noodfonds Sport-Cultuur-Jeugd 
Samenvatting

Verdeling Vlaams Noodfonds  Sport-Jeugd-Cultuur

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



(KUNST)ONDERWIJS

ECONOMAAT

63. CBS/2020/2651 | Gunning aankopen meubilair De Wonderwijzer 
Samenvatting

Gunning aankoop meubilair De Wonderwijzer

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

64. CBS/2020/2668 | GBS Barthel: beëindiging 1/5 zorgkrediet en start progressieve tewerkstelling 
(1/2 VVP wegens ziekte) door een onderwijzeres. 
Samenvatting

GBS Barthel: beëindiging 1/5 zorgkrediet en start progressieve tewerkstelling (1/2 VVP wegens ziekte) 
door een onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

65. CBS/2020/2700 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2020-2021: verlenging halftijdse 
loopbaanonderbreking medische bijstand door een  kleuteronderwijzeres. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2020-2021: verlenging halftijdse loopbaanonderbreking medische 
bijstand door een kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

66. CBS/2020/2704 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke vervanging leraar 
muzikale en culturele vorming 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke vervanging leraar muzikale en culturele 
vorming 2e graad

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

67. CBS/2020/2708 | Te verwijzen naar de gemeenteraad: Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 
2019. 
Samenvatting

Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2019

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.



68. CBS/2020/2712 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Kerkbesturen: 
Protestantse kerk Menen: meerjarenplan 2020-2025. 
Samenvatting

Protestantse Kerk Menen: meerjarenplan 2020-2025

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

69. CBS/2020/2714 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Kerkbesturen: 
Protestantse Kerk: budget 2020 en 2021. 
Samenvatting

Protestantste Kerk Menen: budget 2020 en 2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

70. CBS/2020/2715 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Kerkbesturen: 
Centraal kerkbestuur: budgetten 2021 
Samenvatting

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: budgetten 2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

71. CBS/2020/2716 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Kerkbesturen: Sint-
Vedastus Menen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. 
Samenvatting

Sint-Vedastus Menen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

72. CBS/2020/2717 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Kerkbesturen: Sint-
Vedastus Menen: budgetwijziging 2020 
Samenvatting

Sint-Vedastus Menen: budgetwijziging 2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

KABINET

73. ZONDER VOORWERP 

PERSONEEL

PERSONEEL

74. CBS/2020/2627 | Afdeling IVA Zorg Menen/Afdeling stadsontwikkeling - dienst thuis- en 
ouderenzorg/dienst veiligheid-gemeenschapswachten - voltijds deskundige - nieuwe 
dienstaanwijzing - wijziging werkgever van de stad naar het OCMW met behoud van alle rechten 
en plichten 



Samenvatting

Afdeling IVA Zorg Menen/Afdeling stadsontwikkeling - dienst thuis- en ouderenzorg/dienst veiligheid-
gemeenschapswachten - voltijds deskundige - nieuwe dienstaanwijzing - wijziging werkgever van de 
stad naar het OCMW met behoud van alle rechten en plichten.

Besluit: Goedgekeurd

75. CBS/2020/2682 | COVID triagecentrum - heraanstelling deeltijds (37.5/38) hulptechnieker 
Samenvatting

COVID triagecentrum - heraanstelling deeltijds (37.5/38) hulptechnieker.

Besluit: Goedgekeurd

76. CBS/2020/2692 | Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - 
hulptechnieker - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen 
Samenvatting

Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - hulptechnieker - aanvraag 
eervol ontslag wegens pensioen

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

77. CBS/2020/2709 | Te verwijzen naar de gemeenteraad. Definitieve vastlegging criteria 
kinderopvang 
Samenvatting

Op 19/10/2020 werd de nieuwe meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) 
voor kinderopvang baby’s en peuters voorgesteld. Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een 
belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod.

Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren, moet het lokaal bestuur uiterlijk op 31 december 2020 
de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren. Zo kan men 
daar rekening mee houden op het moment dat men een aanvraag wenst in te dienen. De criteria 
moeten relevant, objectief en transparant zijn.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


