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VERONTSCHULDIGD  

/ 

D-PUNT

PERSONEEL

PERSONEEL

1. CBS/2020/2915 | GBS Barthel (Rekkem) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een 
voltijds tijdelijk waarnemend directeur 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds tijdelijk 
waarnemend directeur

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

2. CBS/2020/2885 | Sociaal Verhuur Kantoor SVK: Algemene vergadering dd. 17.12.2020 - Verslag + 
toelichting 
Samenvatting

Sociaal Verhuur Kantoor SVK
Algemene vergadering dd. 17.12.2020 - verslag + toelichting

Besluit: Ter kennis genomen



3. CBS/2020/2904 | Leiedal: Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 
10.12.2020 
Samenvatting

Leiedal: Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2020/2906 | Gaselwest: Notulen Raad van Bestuur dd. 27.10.2020 
Samenvatting

Gaselwest
Notulen Raad van Bestuur dd. 27.10.2020

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

AGB

5. CBS/2020/2912 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (22 december 2020) 
Samenvatting

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (22 december 2020 ) wordt hierbij overgemaakt.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2020/2909 | 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

7. CBS/2020/2198 | Verslag van de vorige zitting dd. 23 december 2020. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 23 december 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.



8. CBS/2020/2883 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 13 januari 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 13 januari 2021  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: Verworpen

9. CBS/2020/2898 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 13.01.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 13.01.2021 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 13.01.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
zonder publiek op woensdag 13.01.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Verworpen

10. CBS/2020/2903 | Te verwijzen naar de eerstvolgende Gemeenteraad: Beëindiging van de 
tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens studieredenen. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de erstvolgende Gemeenteraad: Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een 
gemeenteraadslid wegens studieredenen.
Betreft: Stan Roose

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de eerstvolgende Gemeenteraad.

VEILIGHEID

OMGEVING

11. CBS/2020/2862 | Kansspelvergunning Café XXXXXXXXX 
Samenvatting

Het afleveren van een negatieve verklaring voor het bekomen van een kansspelvergunning klasse III.

Besluit: Negatief advies goedgekeurd.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

12. CBS/2020/2201 | 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

13. CBS/2020/2886 | Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant en doorverwijzing naar 
de eerstvolgende gemeenteraad 
Samenvatting

Goedkeuring addendum sociaal woonbeleidsconvenant

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2020/2887 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/2888 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

16. CBS/2020/2889 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2020/2895 | Kennisname procedure invoering verplicht conformiteitsattest - goedkeuring 
eigenaars huurwoningen voor bouwjaar 1950 + brief 
Samenvatting

Kennisname procedure invoering verplicht conformiteitsattest - goedkeuring eigenaars huurwoningen 
voor bouwjaar 1950 + brief

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2020/2911 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd



OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

19. CBS/2020/2910 | 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

OMGEVING

20. CBS/2020/2905 | Ondersteuning bij groepsaankoop groene energie 2021 
Samenvatting

Provincie West-Vlaanderen organiseert voor de tiende keer een groepsaankoop groene energie. De 
provincie zal hierin terug een faciliterende en coördinerende rol opnemen. De inschrijvingen verlopen 
zo veel mogelijk digitaal. Om ook kansengroepen en mensen zonder toegang tot het internet te 
bereiken wordt van lokale besturen gevraagd een loket in te richten waar inwoners die hulp nodig 
hebben bij hun inschrijving en overstap terecht kunnen. Daarnaast vraagt men ook mee te helpen de 
burgers te bereiken (Leiedraad, facebook, website, ophangen van posters). Concreet zal het loket op 
afspraak georganiseerd worden door dienst Omgeving/Milieu.

Besluit: Goedgekeurd

ICT

ICT

21. CBS/2020/2858 | Beleidsdomein - ICT - Personeel: Verandering mobiele operator 
Samenvatting

Verandering mobiele operator

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

FINANCIËN

FINANCIËN

22. CBS/2020/2205 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 30  december 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 30 december 2020 voor een 
totaalbedrag van 128.548,93 euro.

Besluit: Goedgekeurd



23. CBS/2020/2890 | Onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout 
Samenvatting

Goedkeuring onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

24. CBS/2020/2743 | GBS Barthel (Rekkem): mutatie 2/24 leermeester Rooms-Katholieke godsdienst 
vanuit GBS Wevelgem. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem): mutatie 2/24 leermeester Rooms-Katholieke godsdienst vanuit GBS 
Wevelgem.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

25. CBS/2020/2892 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: Tijdelijke aanstelling leerkracht 
woord wegens pensioen titularis 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: Tijdelijke aanstelling leerkracht woord wegens 
pensioen titularis.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2020/2893 | Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: beëindiging tijdelijke aanstelling 
leraar muzikale en culturele vorming en tijdelijke aanstelling vervanging 
Samenvatting

Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: beëindiging tijdelijke aanstelling leraar muzikale en 
culturele vorming en tijdelijke aanstelling vervanging

Besluit: Goedgekeurd

ARMOEDEBESTRIJDING

SOCIALE DIENST

27. CBS/2020/2899 | Vraag tot inschrijving op adres 
Samenvatting

Vraag tot inschrijving gezin op adres Grondwetstraat 34

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing



PERSONEEL

PERSONEEL

28. CBS/2020/2907 | Afdeling interne dienstverlening en organisatie - dienst personeel en HRM - 
principiële vraag naar voltijdse vervanging op niveau C. 
Samenvatting

Afdeling interne dienstverlening en organisatie - dienst personeel en HRM - principiële vraag naar 
voltijdse vervanging op C-niveau.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


