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VERONTSCHULDIGD

/ 

D-PUNT

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

1. CBS/2021/001 | Verslag van de Algemene Vergadering van de Wereldraad van 22 december 
2020. 
Samenvatting

Het verslag van de algemene vergadering van de Wereldraad van 22 december 2021.  Ter 
kennisname.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

2. CBS/2021/014 | GBS De Wonderwijzer (Lauwe): goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van 
beleidsondersteuner/zorgcoördinator/kleuteronderwijzer (bepaalde duur - tijdelijke vervanging 
van de waarnemend directeur GBS Barthel) 
Samenvatting

GBS De Wonderwijzer (Lauwe): goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor de 
functie van beleidsondersteuner/zorgcoördinator/kleuteronderwijzer (bepaalde duur - tijdelijke 
vervanging van de waarnemend directeur GBS Barthel)

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

3. CBS/2020/2924 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2021/005 | Goedkeuren aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijvingen ikv werving 
jobstudenten/monitoren/vrijwilligers krokus- en paasverlof 2021 voor de stedelijke 
speelpleinwerkingen. 
Samenvatting

Goedkeuren aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijvingen ikv werving 
jobstudenten/monitoren/vrijwilligers krokus- en paasverlof 2021 voor de stedelijke speelpleinwerkingen.

Besluit: Goedgekeurd

5. CBS/2021/006 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - deskundige jeugd-
sport (B1-B3) (m/v) - goedkeuren samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - deskundige jeugd-sport (B1-B3) (m/v) - 
goedkeuren samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2021/013 | Stad - verlenging van de inschrijvingstermijn van vier vacatures 
Samenvatting

Stad - verlenging van de inschrijvingstermijn van vier vacatures

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2020/2926 | VVSG: Verslag Algemene Vergadering dd. 17.12.2020 via Teams. 
Samenvatting

VVSG: Verslag Algemene Vergadering dd. 17.12.2020 via Teams.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

8. CBS/2020/2779 | Sluiting openbaar onderzoek RUP Hagewinde. Kennisname adviezen en 
bezwaren. 



Samenvatting

Kennisname ingediende adviezen en bezwaren tijdens openbaar onderzoek RUP Hagewinde.
Kennisname sluiting openbaar onderzoek.

Besluit: Ter kennis genomen

ERFGOED

OMGEVING

9. CBS/2020/2809 | Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed in provincies West-Vlaanderen en 
Oost-Vlaanderen 2021-2024. 
Samenvatting

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen 2021-2024.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

10. CBS/2020/2257 | Verslag van de vorige zitting dd. 30 december 2020 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 30 december 2020.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen.

VEILIGHEID

IDPB

11. CBS/2020/2881 | Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 15 
december 2020 stad Menen 
Samenvatting

Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 15 december 2020 stad 
Menen.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

12. CBS/2020/2260 | 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/2020/2928 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

14. CBS/2020/2891 | Aankoop chassis cabine open laadbak kipper technische dienst Lauwe.  
Goedkeuring gunning - 2020/946/SV-19/08 
Samenvatting

Aankoop chassis cabine open laadbak kipper technische dienst Lauwe
Goedkeuring gunning - 2020/946/SV-19/08

Besluit: Goedgekeurd

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

15. CBS/2020/2927 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. 
Samenvatting

Aanvragen tot inrichten parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

16. CBS/2020/2913 | aanvraag projectvergadering voor de brandweerkazerne op de site Bramier te 
Lauwe 
Samenvatting

Fluvia vraagt, ter voorbereiding van een omgevingsvergunning tot het bouwen van een 
brandweerkazerne op de Bramier te Lauwe,  a.h.v. een realistische projectstudie, aan de stad Menen 
als bevoegde overheid, een projectvergadering te organiseren.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

17. CBS/2020/2258 | Omgevingsvergunningsaanvragen 



Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2020/2914 | Verdeling van een woon- en handelspand gelegen in de Wevelgemstraat 9 te 
Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 298 p - Dossier 
1068 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woon- en handelspand gelegen in de Wevelgemstraat 9 te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 298 p, gekend als lot 2 van het 
bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/2916 | Verdeling van een woonhuis en een perceel grond gelegen in de Wervikstraat 
192 en 200+ te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van percelen nrs. 
317 x 2 en 317 v 2 - Dossier 1069 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis en een perceel grond gelegen in de Wervikstraat 192 en 
200+ te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van percelen nrs. 317 x 2 en 
317 v 2, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

20. ZONDER VOORWERP 
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