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D-PUNT

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2021/058 | Evaluatie met oog op verlenging van lokale Coronamaatregelen.  Kennisname 
Besluit van de burgemeester dd. 13.01.2021 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 3 februari 2021 
ter bekrachtiging. 
Samenvatting

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

Bij besluit van de burgemeester dd. 13.01.2021 wordt opnieuw beslist om de eerdere tijdelijke 
politieverordening (laatste dd. 02.12.2020) nogmaals te verlengen tot en met 01 maart 2021, gezien de 
nog zeer ernstige epidemiologische toestand in Menen (mogelijke derde golf en nieuwe besmettelijkere 
variant van het coronavirus). Dit betekent concreet een verlenging van de neusmondmaskerplicht in de 
volledige Rijselstraat, van de Grote Markt tot aan de Franse Grens. 

Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  van 03.02.2021 ter bekrachtiging, 
teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

WOON- EN THUISZORG

NOODPLANNING

2. CBS/2021/043 | Controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie. 



Samenvatting

Controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

3. CBS/2021/057 | UiTPAS tegen kansentarief voor pleegkinderen en -gasten 
Samenvatting

Vanuit Pleegzorg Vlaanderen werd aan Zuidwest de vraag gesteld om de mogelijkheid te onderzoeken 
om te voorzien in een UiTPAS tegen kansentarief voor deze doelgroep. Pleegzorg Vlaanderen is bereid 
om hiervoor de opvolging en administratieve afwikkeling op zich te nemen. 

Zuidwest bracht hierover verslag uit in de vergadering van de stuurgroep UiTPAS van 3 december, die 
unaniem positief adviseerde richting de raad van bestuur van zuidwest. Zuidwest verwijst hiervoor nog 
naar de beknopte nota 20201218_UiTPAS_Pleegzorg in de bijlage. Aan de hand van de nota bracht 
Zuidwest verslag uit en schetste ze de context op de raad van bestuur van 15 december. 

 In de 2de bijlage stuurt Zuidwest een overzichtstabel met cijfermateriaal, zie Cijferoverzicht UiTPAS en 
pleegzorg.pdf. We simuleerden hierin de financiële consequentie voor de gemeenten op basis van de 
financiële gegevens van 2019 - een werkjaar dat niet door Covid-19 werd geïnfecteerd - en hebben dit 
afgezet tegen het potentieel aantal ‘actieve pleegkinderen en -gasten’. Toegepast op Menen, gaat het 
over 30 pleegkinderen, 1,5% van het totaal aantal MIApassen in Menen. De financiële impact wordt 
geschat op een jaarlijkse meerkost van €548,08 voor Stad Menen. 
De vraag vanuit de raad van bestuur van Zuidwest was om binnen het CBS van de verschillende 
gemeentes hierover een standpunt in te nemen en terug te koppelen met de bedoeling om op de 
volgende raad van bestuur (19 januari) tot een vergelijk te komen in regionaal verband.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

4. CBS/2021/038 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: Dag van de Academies 06 
Februari 2021 
Samenvatting

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: overzicht acties in kader van de jaarlijkse Dag 
van de Academies op zaterdag 06 Februari 2021

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

ARCHIEF

5. CBS/2021/044 | Subsidieaanvraag Horizon 2025 - toegankelijkheid belfort als uitkijktoren 
Samenvatting

Subsidieaanvraag Horizon 2025 - toegankelijkheid belfort als uitkijktoren

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2020/2920 | Burgerzaken - medewerker burgerzaken (C1-C3) (m/v) - goedkeuren 
kandidatenlijst 
Samenvatting

Burgerzaken - medewerker burgerzaken (C1-C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2021/027 | Kennisname tuchtverslag en eventuele oproeping hoorzitting. 
Samenvatting

In uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen heeft de 
tuchtonderzoeker het tuchtverslag afgerond. Dit tuchtverslag en het voorstel van sanctie wordt 
overgemaakt aan het CBS ter kennisname. Indien het CBS  beslist om de tuchtrechtelijke vervolging 
verder te zetten, en dit mogelijks tuchtvergrijpen betreffen, nodigt zij betrokken personeelslid uit om 
gehoord te worden, teneinde hierover zijn verweer te kunnen formuleren.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2021/026 | WVI - Verslag Raad van Berstuur dd. 09.12.2020 
Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Berstuur dd. 09.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

9. CBS/2021/031 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 08.01.2021  - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 11.12.2020 
Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 08.01.2021
- Verslag Raad van Bestuur dd. 11.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2021/028 | 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

OMGEVING

OMGEVING

11. CBS/2020/2855 | Agenda GECORO dd. 27/01/2021. 
Samenvatting

Agenda GECORO-vergadering dd. 27 januari 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2021/008 | WVI - uitbreiding dienstverlening rond terreinbeheer. 
Samenvatting

De raad van bestuur van WVI heeft beslist om de dienstverlening rond terreinbeheer uit te breiden.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

13. CBS/2021/016 | Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het 4e kwartaal 
kwartaal van 2020 (01 oktober 2020 tot en met 31 december 2020) 
Samenvatting

Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het 4e kwartaal kwartaal van 2020 (01 
oktober 2020 tot en met 31 december 2020).

Besluit: Ter kennis genomen

14. CBS/2021/034 | 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

15. CBS/2020/2265 | Verslag van de vorige zitting dd. 06 januari 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 06 januari 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



VEILIGHEID

FINANCIËN

16. CBS/2021/004 | Bespreking nota interpretatievraagstukken retributies - betaalbaarstelling 
facturen 
Besluit: Verdaagd

IDPB

17. CBS/2021/037 | Goedkeuring maandverslagen GIDPB september - december 2020 
Samenvatting

Goedkeuring maandverslagen september - december 2020 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

18. CBS/2020/2268 | 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/2021/024 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

20. CBS/2021/039 | Potentiële locaties voor vaccinatiecentrum in Menen 
Samenvatting

Tegen 15 januari dient er vanuit iedere eerstelijnszone een voorstel tot locatie voor een 
vaccinatiecentrum te worden doorgegeven aan Vlaanderen.

Er wordt gestart met één centrum per eerstelijnszone  (Menen - Wevelgem - Wervik), later wordt 
(waarschijnlijk) opgeschaald naar een tweede centrum in de eerstelijnszone.



Een aantal locaties in Menen worden afgetoetst aan de vereisten.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

21. CBS/2021/007 | Raamovereenkomst voor de uitvoering van conditiemetingen volgens NEN2767 
en asbestinventaris  - Goedkeuring gunning - 2020/940 
Samenvatting

Raamovereenkomst voor de uitvoering van conditiemetingen volgens NEN2767 en asbestinventaris  - 
Goedkeuring gunning - 2020/940

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

22. CBS/2021/018 | Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Vagevuurstraat-Paradijsstraat 
Samenvatting

Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Vagevuurstraat-Paradijsstraat

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

23. CBS/2021/021 | Subsidieaanvraag Toeristische impulsen West-Vlaanderen: Barakkenpark en 
Wervikstraat 
Samenvatting

De provincie West-Vlaanderen en Westtoer lanceren een oproep 'Toeristische impulsen' om de 
toeristische sector te ondersteunen. Het accent ligt op het creëren van belevingsvolle en unieke 
ervaringen in West-Vlaanderen. Er zijn vier categorieën waarbinnen projecten ingediend kunnen 
worden. Het Barakkenpark en de fietsdoorsteek in de Wervikstraat worden ingediend binnen categorie 
4 (realisatie van recreatieve hotspots) voor de maximumsubsidie van 25.000 euro. 

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2021/022 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Oude Leielaan 21, 
8930 Menen 
Samenvatting

Het perceel Menen 1e afdeling, sectie E, nr. 990X, gelegen te Oude Leielaan 21, 8930 Menen 
schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd



VERGUNNINGEN

OMGEVING

25. CBS/2020/2266 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2021/017 | Verdeling van een garagewerkplaats gelegen in de Menenstraat 26 te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 161 H 7 - Dossier 1070 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een garagewerkplaats gelegen in de Menenstraat 26 te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 161 H 7 - zie bijgevoegd plan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

27. CBS/2020/2272 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 13 januari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 13 januari 2021 voor een totaalbedrag 
van 2.837.001,50 euro.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2021/030 | Kohier belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de 
openbare weg. Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf 
de openbare weg. Aanslagjaar 2020. 

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2021/032 | Vraag van tabakswinkel Sak Shop, Wahisstraat 228 om enige mogelijkheid van 
belastingvermindering te ontvangen ten gevolge van de coronacrisis. 
Samenvatting

Vraag van tabakswinkel Sak Shop om enige mogelijkheid van belastingvermindering te ontvangen ten 
gevolge van de coronacrisis.

Besluit: Voorstel dienst goedgekeurd

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

30. CBS/2020/2749 | Uitbetaling vergoeding voor verdeling seniorenbrochure door de 
ouderenbonden. 



Samenvatting

Tijdens de week van 23 november 2020 bezorgden de ouderenbonden een seniorenbrochure aan alle 
65 - plussers op adres (1 brochure per adres waar een 65 - plusser woont).

De bonden ontvangen hiervoor een vergoeding van 0,10 €/bezorgde seniorenbrochure. 

Er waren in totaal 4551 adressen die onder de verschillende bonden werden verdeeld.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

31. CBS/2021/010 | loop/wandelparcours Dapalo op van 16 tot en met 31 januari 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor de 
loop/wandelparcours Dapalo op van 16 tot en met 31 januari 2021 op het grondgebied van Menen 

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CC DE STEIGER

32. CBS/2020/2896 | Gebruik lokalen Gemeentehuis Lauwe door verenigingen Valterra en Valcolores 
Besluit: Verdaagd

EVENEMENTEN EN TOERISME

33. CBS/2021/029 | Radio Menen in het kader van Boulevard Polar. 
Samenvatting

Tijdens het CBS van 25/11/2020 werd reeds principiële toestemming gegeven voor de uitwerking van 
een radio-uitzending in kader van Boulevard Polar. Radioa Menen zal elke zondag in februari van 12u 
tot 13u te beluisteren zijn op Jess FM en wordt nadien via allerlei kanalen verspreid als te beluisteren 
podcast. Radio Menen verzamelt verhalen van Menenaars en brengt deze tot in de huiskamer. 
Luisteraars worden vooraf uitgenodigd om een aperitiefbox of lunchbox op te halen bij een lokale 
horecazaak. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

34. CBS/2021/019 | onderwijs: standpunt schoolbestuur i.v.m. vraag toetreding GBS Staden tot SG 
de Leiebrug. 
Samenvatting

onderwijs: standpunt schoolbestuur i.v.m. vraag toetreding GBS Staden tot SG de Leiebrug.

Besluit: Verworpen



SAMW

35. CBS/2020/2894 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: Tijdelijke aanstelling leerkracht 
woord wegens bevallingsverlof titularis. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

36. CBS/2021/009 | Verzoek tot  inname openbaar domein voor ambulante handel (kippenkraam) 
Besluit: Verdaagd

TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

37. CBS/2021/023 | Princiepsbeslissing - Indienen projectvoorstel toeristische impulsen Westtoer: 
Toeristisch infopunt/stadswinkel/stadscafé in Stadsmuseum 't Schippershof 
Samenvatting

In de 2de helft van november lanceerde het provinciaal toerisme- en recreatiebedrijf Westtoer een nieuw 
toeristisch impulsprogramma voor de periode 2020-2025. 

Specifiek voor Menen zijn de oproepen recreatieve hotspots, optimalisatie van het toeristisch 
onthaal  en belevingsconcepten bij musea en attracties relevant.

Het betreffende projectvoorstel kadert in de subsidiegroep "Optimalisatie van het toeristisch onthaal".

Het projectvoorstel zou betrekking hebben op de inrichting van een toeristisch infopunt in combinatie 
met een stadswinkel en stadscafé in de ruimte waarin nu het café gevestigd is. In het infopunt kan de 
toerist terecht voor informatie over het toeristisch-recreatief aanbod in Menen. Inwoners kunnen er ook 
terecht voor info en vragen over stedelijke evenementen en activiteiten zoals bijvoorbeeld het 
zomerprogramma Boulevard Solar of om gewoon iets te drinken. 

Daarnaast zou het huidige museumcafé behouden blijven. Centraal in het concept staat beleving 
waarbij de inwoner en/of bezoeker wordt geprikkeld om stad en omgeving te verkennen.  

Het principe van stadswinkel heeft tot doel om de stad in de brede zin als product actief te promoten. 
Dit betekent dat lokale streekproducten en/of ambachten ook nadrukkelijk in beeld worden gebracht en 
te koop kunnen worden aangeboden. 

Ten slotte kan ook worden ingespeeld op digitale informatieverstrekking en ontsluiting. Een voorwaarde 
voor subsidie is het jaarlijks doorsturen van bezoekerscijfers aan Westtoer. Naast interne monitoring 
kan doelgerichte digitalisering ook ingezet worden voor promotie- en marketingdoeleinden.

Ten laatste op 15 januari 2021 dient het projectidee doorgestuurd te worden naar Westtoer.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL



38. CBS/2020/2921 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - deskundige jeugd-
sport (B1-B3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2021/036 | Secretariaat en IDPB - dienst secretariaat - poetsdienst  - her aanstelling 
huishoudhulp wegens ziekte (arbeidsongeval). 
Samenvatting

Secretariaat en IDPB - dienst secretariaat - poetsdienst  - her aanstelling huishoudhulp wegens ziekte 
(arbeidsongeval).

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen
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(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


