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/ 

D-PUNT

JEUGD

JEUGDDIENST

1. CBS/2021/085 | Alternatieve locatie speelpleinwerking 't Speelbeest tijdens krokus- en 
paasvakantie 2021 
Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuren alternatieve locatie speelpleinwerking 't Speelbeest tijdens krokus- en 
paasvakantie 2021 naar aanleiding van inrichting vaccinatiecentrum in Park Ter Walle.

Besluit: Goedgekeurd

2. ZONDER VOORWERP 

OPENBARE WERKEN

JURIDISCHE DIENST

3. CBS/2021/096 | Patrimonium. Beslissing tot desaffecatie uit het openbaar domein van openbare 
wegenis met oog op realisatie van project Leiewerken door De Vlaamse Waterweg. Te verwijzen 
naar de gemeenteraad van 3 februari 2021. 
Samenvatting

In het kader van de realisatie van het project Leiewerken dient de toegang tot de naastgelegen parking 
Oostkaai, momenteel gemeentelijke wegenis en behorend sinds 2001 tot het openbaar domein van de 
stad Menen, gedesaffecteerd te worden uit het openbaar domein van de stad, dit met het oog op de 
overdracht ervan aan De Vlaamse Waterweg (DVW). Deze desaffectatie kadert eveneens in 
de  onteigeningsprocedure door DVW tot verwerving van deze zone.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

4. CBS/2021/098 | 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

INFORMATIEVEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

5. CBS/2021/099 | Protocolakkoord tot controle en handhaving van de quarantaineverplichting met 
het oog op de beheersing en bestrijding van d COVID-19 pandemie. Bekrachtiging. Te verwijzen 
naar de gemeenteraad van 3 februari 2021 
Samenvatting

Gemeenten kunnen nagaan of wie in quarantaine  moet zitten wegens (mogelijke) besmetting met 
corona, dat ook effectief doet. Is dat niet zo, dan riskeert men een boete. Het gaat om mensen die 
besmet zijn, om hoog-risicocontacten en om mensen die terugkeren uit een rode zone.

Of een gemeente inzet op handhaving van de quarantaine, is haar keuze. Gemeenten baseren zich 
hiervoor op gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hiertoe kan de gemeente beslissen tot 
afsluiten van een individuele overeenkomst - een protocol - met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
dat de gegevens verstrekt, met het oog op de privacywetgeving.

De stad Menen , via beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.01.2021, heeft 
hiertoe bij hoogdringendheid een protocol afgesloten, dat ter bekrachtiging naar de gemeenteraad 
verwezen wordt .

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

6. CBS/2021/088 | Uitbetaling noodhulp en ondersteuning Zuidprojecten Menense organisaties. 
Samenvatting

Op de Algemene Vergadering van de Wereldraad op 22 december 2020 werd de laatste schijf 
noodhulp toegekend en de projecten voor het Zuiden, ingediend door de Menense verenigingen, 
besproken.  Er waren 4 ingediende projecten die alle 4 positief geëvalueerd werden.  Het verslag werd 
ter kennis name geagendeerd op CBS van 6/1/2021.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

7. CBS/2021/025 | GBS De Wonderwijzer (Lauwe) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van 
een voltijds tijdelijk beleidsondersteuner/zorgcoördinator/kleuteronderwijzer 
Samenvatting

GBS De Wonderwijzer (Lauwe) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds tijdelijk 



beleidsondersteuner/zorgcoördinator/kleuteronderwijzer

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2021/042 | Mirom: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17.12.2020 
Samenvatting

Mirom
Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2021/073 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

10. CBS/2021/080 | Ingezonden evenementenformulieren 2021 
Samenvatting

Overzicht van de tot op heden ingezonden evenementenformulieren voor 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CC DE STEIGER

11. CBS/2021/040 | Algemene vergadering CC De Steiger. Te verwijzen naar de gemeenteraad 
Samenvatting

Op donderdag 4 februari 2021 om 19u30 is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger. 

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online gebeuren. 

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



12. CBS/2021/046 | Vergadering bestuursorgaan CC De Steiger. 
Samenvatting

Op dinsdag 26 januari 2021 om 19u30 is er een vergadering van het bestuursorgaan van vzw CC De 
Steiger.

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online gebeuren. 

Besluit: Ter kennis genomen

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

13. CBS/2021/078 | Verslag vergadering Shop en beleef van 30/11/2020 en 6/01/2021 
Samenvatting

Verslagen van de shop en beleef vergaderingen van 30/11/2021 en 6/01/2021

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

14. CBS/2021/077 | 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/2020/2273 | Verslag van de vorige zitting dd. 13 januari 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 13 januari 2021.

Besluit: Goedgekeurd

16. CBS/2021/002 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 3 februari 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 3 februari 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: Goedgekeurd



17. CBS/2021/062 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 03.02.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.02.2021 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 03.02.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
zonder publiek op woensdag 03.02.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

VEILIGHEID

FINANCIËN

18. CBS/2021/060 | Bespreking nota interpretatievraagstukken retributies - betaalbaarstelling 
facturen 
Samenvatting

- Interpretatievraagstukken retributies Fluvia

- Openstaande facturen

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

19. CBS/2020/2276 | 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

JEUGDDIENST

20. CBS/2020/2901 | Door te verwijzen naar Gemeenteraad 03/02/2021: Goedkeuring herwerking 
huishoudelijke reglement en gebruikersreglement Hoeve Delaere Lauwe en het huishoudelijk 
reglement van Jeugdlokalen Rekkem. 
Besluit: Verdaagd

SPORTDIENST

21. CBS/2020/2747 | Door te verwijzen naar Gemeenteraad 03/02/2021: Goedkeuring herwerking 
huishoudelijke reglementen Sportinfra 
Besluit: Verdaagd



PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

22. CBS/2021/049 | Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad: Bouwen van een nieuwe 
fietsenberging voor de GBS De Wonderwijzer - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 
firma's - 2020/962 
Samenvatting

Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad: Bouwen van een nieuwe fietsenberging voor de GBS De 
Wonderwijzer - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - 2020/962

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

23. CBS/2020/1265 | Herstelwerken wegenis Groenestraat-Processiestraat. Dading met bouwheer 
AWV. Afwerking voor betaling. 
Samenvatting

Zitting 27 maart 2019 agendapunt nr. 15 keurde de Gemeenteraad een dadingsvoorstel goed uitgaand 
van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Dit ter compensatie van schade geleden aan 
dit wegenistraject tijdens de heraanlegwerken N8 op grondgebied Wevelgem. 

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2021/041 | GGZ - Aanstellen aannemer tbv vernieuwen rioleringsaansluiting Wahisstraat 
115 Menen 
Samenvatting

In het kader van het onderhoud van het openbaar rioleringsstelsel wordt door de dienst voorgesteld om 
een aannemer aan te stellen voor het vernieuwen van een bestaande rioolaansluiting.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2021/051 | Structureel onderhoud wegenis : asfaltering dienstjaar 2021. 
Herhalingsopdracht. Gunning. 
Samenvatting

Structureel onderhoud wegenis : asfaltering dienstjaar 2021. Herhalingsopdracht. Gunning.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2021/052 | Structureel onderhoud voetpaden dj 2021 herhalingsovereenkomst 
aanbesteding 2019. Gunning. 
Samenvatting

Structureel onderhoud voetpaden dj 2021 herhalingsovereenkomst aanbesteding 2019. Gunning.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/068 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2059, 2060, 2062, 2063, 2064 en 2061. 



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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

28. CBS/2021/075 | 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

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

29. CBS/2021/050 | 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

VERGUNNINGEN

OMGEVING

30. CBS/2020/2274 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2021/047 | Verdeling van een woonhuis met grond en garages gelegen in de Schelpenstraat 
42 en 42+ te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie B, perceel nr. 159 h 4 en 
deel van perceel nr. 159 g 4 - Dossier nr. 1071 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een  woonhuis met grond en garages gelegen in de Schelpenstraat 42 en 
42+ te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie B, perceel nr. 159 h 4 en deel van 
perceel nr. 159 g 4, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd



PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

32. CBS/2021/059 | Leiewerken -gezondheidstoets op het ontwerp kernzone Leiewerken 
Samenvatting

Leiewerken -gezondheidstoets op het ontwerp kernzone Leiewerken

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

33. CBS/2020/2280 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 20 januari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 20 januari 2021 voor een totaalbedrag 
van 244.566,17 euro.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2021/074 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 61, 70 en 89 voor een 
totaalbedrag van 39.354 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen vanbestelbon van nr. 61, 70 en 89  voor een totaalbedrag van 39.354 
euro.

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

ECONOMAAT

35. CBS/2021/012 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2020  - Goedkeuring voorlopige 
oplevering - 2020/888-AV 
Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2020  - Goedkeuring voorlopige oplevering - 2020/888-AV

Besluit: Goedgekeurd

SPORTDIENST

36. CBS/2020/2900 | Door te verwijzen naar Gemeenteraad 03/02/2021: Goedkeuring herwerking 
gebruikersreglementen sportinfra 
Besluit: Verdaagd

37. CBS/2020/2902 | Goedkeuring herwerking tarieven sportinfra. 
Besluit: Verdaagd



38. CBS/2021/083 | Uitbetaling subsidies voor onderhoud voetbalvelden 2020 
Samenvatting

Uitbetaling subsidies voor onderhoud voetbalvelden 2020

Besluit: Goedgekeurd

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

39. CBS/2021/081 | Vraag Wereldraad in verband met het ereburgerschap Serge Berten. Te verwijzen 
naar de gemeenteraad. 
Samenvatting

De Algemene Vergadering van de Wereldraad wenst terug de vraag te formuleren aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, om het ereburgerschap toe te kennen aan dhr. Serge Berten.  

Besluit: De vraag van de Wereldraad voor doorverwezen naar de Gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

40. CBS/2021/048 | Wandelparcours '12u van Lauwe' - verlenging 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor het corona 
wandelparcours van wandelclub '12u van Lauwe' tijdens de maanden december 2020 - januari 2021 op 
het grondgebied van Lauwe. De aanvragers willen dit verlengen tot eind februari 2021.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CC DE STEIGER

41. CBS/2021/064 | Gebruik lokalen Gemeentehuis Lauwe door verenigingen Valterra, Valcolores en 
Digitaal Zien Lauwe 
Samenvatting

Besluit omtrent het voorlopig gebruik van de lokalen in het gemeentehuis van Lauwe door verenigingen 
Valcolores, Valterra en Digitaal Zien Lauwe. Dit kadert in de oefening die gebeurt met de 
ingebruikname van Het Applauws en de stopzetting van gebruik van het oude cultuurcentrum in de 
Wevelgemstraat.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN EN TOERISME

42. CBS/2021/065 | Straatnamen - Princiepsbeslissing: 1. Verkaveling te Rekkem tussen de 
Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat 2. Verkaveling te Menen: Hogeweg-
Diksmuidestraat.  Te verwijzen naar de gemeenteraad. 



Samenvatting

Princiepsbeslissing inzake 2 straatnamen:

1. Verkaveling te Rekkem tussen de Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat

2. Verkaveling te Menen: Hogeweg-Diksmuidestraat (vroegere spar)

Doorverwijzing naar gemeenteraad van februari 2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

43. CBS/2021/082 | Sneltestcentrum in Menen nav. Covid-19 - aanvraag CLB ism het Rode Kruis 
Samenvatting

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) en het Rode Kruis werken reeds in verschillende steden 
en gemeenten samen om sneltesten af te nemen bij leerlingen en leerkrachten die op school in nauw 
contact kwamen met een besmet persoon.  Het CLB en het Rode Kruis vragen aan het College van 
Burgemeester en Schepenen goedkeuring om een sneltestcentrum op te starten in De 
Steiger (oorspronkelijk werd Park Ter Walle voorgesteld, maar dit kan niet meer omwille van de 
vaccinaties daar). Na een plaatsbezoek in De Steiger werd de locatie als geschikt bevonden. CLB en 
het Rode Kruis dienden alvast een aanvraag in bij Vlaanderen (cfr. bijlage).  

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

44. CBS/2021/056 | GBS Barthel (Rekkem) en GBS de Wonderwijzer (Lauwe): mutatie vanuit GBS 
Wevelgem en vaste benoemingen. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) en GBS de Wonderwijzer (Lauwe): mutatie vanuit GBS Wevelgem en vaste 
benoemingen.

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

ARCHIEF

45. CBS/2021/070 | Aanstelling experten Kwaliteitskamer - te verwijzen naar de gemeenteraad 
Samenvatting

Aanstelling experten Kwaliteitskamer - te verwijzen naar de gemeenteraad

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

46. CBS/2021/071 | Verzoek tot  inname openbaar domein voor ambulante handel (kippenkraam) 
Besluit: Verdaagd



PERSONEEL

PERSONEEL

47. CBS/2021/076 | Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek - assistent dienstleider - aanvraag eervol 
ontslag wegens pensioen 
Samenvatting

Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek - assistent dienstleider - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


