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D-PUNT

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

1. CBS/2021/186 | Afsprakennota 2021-06 - Stad Menen : ondersteuning bij de financieel-
administratieve afhandeling van het EFRO project LAR Business & Facility Center - 
Goedkeuring 
Samenvatting

Afsprakennota 2021-06 - Stad Menen : ondersteuning bij de financieel-administratieve afhandeling van 
het EFRO project LAR Business & Facility Center

Besluit: Goedgekeurd

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

2. CBS/2021/191 | Uitbetaling toelage - wijziging bedrag 
Samenvatting

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 23 december werd een lijst toelagen 2020 
goedgekeurd (deel 4).

In de lijst is € 2000 opgenomen voor het Nationaal Comité 11 11 11. 

Voorstel is om van dit bedrag de gemaakte kosten voor de 11 11 11 actie (€ 1207,34) in mindering te 
brengen.  

Alzo komt de toelage op € 792,66.

Besluit: Goedgekeurd



(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

3. CBS/2021/183 | Stand van zaken onderwijs in Menen nav. Covid19 
Samenvatting

Gezien het stijgend aantal besmettingen van Covid-19 in enkele scholen in Menen, wordt aan het 
College van Burgemeester en Schepenen een stand van zaken bezorgd. In bijlage: 
- een overzicht (er zijn verschillende tabbladen) van het aantal vastgestelde besmette leerlingen en 
leerkrachten + het aantal leerlingen in quarantaine. Dit opgesplitst per woonplaats. 
- het verslag van de crisiscel onderwijs op 26/01/2021 met enkele belangrijke afspraken tussen directie 
en het stadsbestuur. 
- het verslag van de crisiscel onderwijs op 29/01/2021 omtrent de situatie in Futura Tuinwijk en een 
mogelijke clusterbesmetting (blijkt achteraf niet het geval te zijn) in het Sint-Aloysiuscollege. 

Stand van zaken besmettingen (cfr. excel in bijlage voor detail): 

 Sinds de start van het schooljaar in 2021 (4/01/2021), zijn er in totaal 4 besmette 
personeelsleden en 37 besmette leerlingen in de scholen.  

 Algemene stand van zaken regulier onderwijs:
Over het algemeen vooral individuele besmettingen. In de week van 25/01/2021 was er sprake 
van één clusterbesmetting in Futura Tuinwijk waardoor 35 leerlingen in quarantaine geplaatst 
werden. De crisiscel onderwijs werd bijeen geroepen (cfr. verslag 29/01/2021) en de 
klassenquarantaines werden aan de gouverneur meegedeeld.  De situatie lijkt er momenteel 
onder controle.

 Algemene stand van zaken deeltijds kunstonderwijs:
in SAMW werd op 30/01 melding gedaan van 3 besmette leerlingen (te herleiden naar een 
clusterbesmetting in een school in Wevelgem). Preventief werden verschillende leerlingen in 
SAMW in quarantaine geplaatst. Verder nog geen besmettingen die gelinkt kunnen worden met 
het dko. Quarantainecijfers van het DKO zijn relatief, aangezien bij laagrisico-contacten meteen 
een hobbyquarantaine van 14 dagen opgelegd krijgen. 
De hobbybeperkingen voor kinderen gelden niet voor onderwijsactiviteiten, een academie is 
een officiële onderwijsinstelling. Er wordt sterk aanbevolen om groepsgerichte hobby's tot één 
per kind of jongere te beperken. Strikt genomen kunnen de lessen van de academie 
gecombineerd worden met een andere hobby. 
Cfr. bijlage voor een uitgebreide update vanuit SAMW.
De nieuwe draaiboeken van SAMW en SABK worden op het CBS geagendeerd. 

 Door de komst van de Britse variant maakt het CLB sneller de inschatting van hoog-risico-
contact waardoor meer leerlingen in quarantaine worden geplaatst dan voorheen.

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2021/185 | Sneltestcentrum in Menen nav. Covid-19 - organisatie 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.  Op 10/02/2021 gaf het College van Burgemeester en 
Schepenen goedkeuring om een sneltestcentrum op te starten in De Steiger. Na een plaatsbezoek in 
De Steiger werd de locatie als geschikt bevonden en kan het sneltestcentrum op 05/02/2021 opgestart 
worden. Het sneltestcentrum staat standby indien een grote groep leerlingen/leerkrachten in een korte 
tijdspanne getest moet worden. 

Besluit: Ter kennis genomen



PERSONEEL

5. CBS/2021/189 | Wijziging locatie open school, mentor en emino nav. vaccinatiecentrum Park ter 
Walle 
Samenvatting

Wijziging locatie open school, mentor en emino nav. vaccinatiecentrum Park ter Walle

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

6. CBS/2021/195 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
corona-draaiboek fase rood 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen corona-draaiboek fase 
rood

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2021/165 | Psilon: Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 
15.12.2020 
Samenvatting

Psilon: Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 15.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

8. CBS/2021/174 | 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.

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2021/137 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 



Samenvatting

Op maandag 7 december 2020 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 
samengeroepen.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

10. CBS/2021/175 | Ingezonden en geannuleerde evenementenformulieren van 23 januari 2021 tot 28 
januari 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en annulaties

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

11. CBS/2021/168 | 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/2020/2289 | Verslag van de vorige zitting dd. 27 januari 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 27 januari 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.

13. CBS/2021/035 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 3 februari 2021 
Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Ugille, Scherpereel, Vandendriessche, Mingels, 
Vandamme.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

14. CBS/2021/133 | Goedkeuring tijdelijke verlenging van gebruik locatie jongerenontmoetingshuis 
Jakkedoe in Kazernestraat 20+22 



Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuren locatie jongerenontmoetingshuis Jakkedoe vanaf 1/02/2021 tot en met 
31/01/2022 naar aanleiding van verlies huidige locatie door inrichting vaccinatiecentrum in Park Ter 
Walle.

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

15. CBS/2021/134 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.

16. CBS/2021/146 | Aanvraag gemeentelijke verbeteringspremie voor Rijselstraat 37/0101 
Samenvatting

Aanvraag gemeentelijke verbeteringspremie voor Rijselstraat 37/0101

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2021/150 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2021/153 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2021/155 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie - Wahisstraat 
26 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor Wahisstraat 26

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

20. CBS/2021/180 | Organisatie vaccinatiecentrum in PTW voor Menen-Wervik 



Samenvatting

Op vraag vanuit de Vlaamse Overheid en meer specifiek vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid 
werd er beslist binnen Eerstelijnszone regio Menen (zijnde Menen-Wervik-Wevelgem) het 
vaccinatiecentrum voor inwoners van Menen en Wervik te organiseren in Park Ter Walle. 

Intern werd er reeds het nodige gedaan ter voorbereiding.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

21. CBS/2021/160 | Verwerken van afgevoerde afval (aangevoerd door de stedelijke technische 
dienst) door erkend verwerker.  Goedkeuring gunning - 2020/979/SV-28/10 
Samenvatting

Verwerken van afgevoerde afval (aangevoerd door de stedelijke technische dienst) door erkend 
verwerker
Goedkeuring gunning - 2020/979/SV-28/10

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

22. CBS/2021/121 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein: Betwisting aanrekening 
retributie 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing omtrent de betwisting voor de 
aanrekening van de retributie voor de private ingebruikname van het openbaar domein.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2021/158 | Levering Verkeerssignalisatie - voorstel gunningsprocedure. Te verwijzen naar 
GR 03/03/2021 
Samenvatting

Levering Verkeerssignalisatie - voorstel gunningsprocedure. Te verwijzen naar GR 03/03/2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

24. CBS/2021/159 | Onderzoek gemeentelijke rioleringen Leiewerken - Voorstel opname onderzoek 
via RioPact 
Samenvatting

Het CBS besliste in zitting van 07/10/2020 CBS/2020/2009 om het onderzoek naar de aanpassing van 
gemeentelijke rioleringen via RioPact te laten lopen. RioPact heeft hiervoor een prijsopgave 
overgemaakt ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

25. CBS/2021/170 | 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 mits aanpassingen.

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2021/157 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. 
Samenvatting

Aanvragen tot inrichten parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/163 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst 
Samenvatting

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

28. CBS/2021/166 | 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

ICT

ICT

29. CBS/2021/177 | Beleidsdomein - ICT - Personeel: bepaling types abonnementen en 
aankoopmogelijkheden mobiele telefonie 
Samenvatting

Bepaling types abonnementen en aankoopmogelijkheden mobiele telefonie in het kader van 
uniformisering mobiele telefonie.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.



OMGEVING

OMGEVING

30. CBS/2021/114 | Planologisch attest Bedrijf Delbar te Rekkem 
Samenvatting

Verslaggeving over de voorbereiding en overleg met departement Land ikv opmaak planologisch attest 
voor bedrijf Delbar te Rekkem

Besluit: Ter kennis genomen

VERGUNNINGEN

OMGEVING

31. CBS/2020/2290 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2021/135 | Verdeling van een magazijn op en met grond + een derde onverdeeld deel in de 
parking gelegen in de Bruggestraat 520 en 520+, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, 
sectie A, percelen nrs. 536 A en 536 E - Dossier 1073 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een magazijn op en met grond + een derde onverdeeld deel in de parking 
gelegen in de Bruggestraat 520 en 520+, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen 
nrs. 536 A en 536 E, zie bijgevoegd kadasterplan van de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2021/136 | Verdeling van een loods op en met grond gelegen in de Waterstraat 50+ te 
Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 73 W - Dossier 
1074 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een loods op en met grond gelegen in de Waterstraat 50+ te Lauwe, 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 73 W, zie bijgevoegd 
kadasterplan van de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

34. CBS/2021/055 | Patrimonium. Huurovereenkomst met opstalrecht terrein hondenclub De 
Eendracht. verzoek tot hernieuwing. 
Besluit: Verdaagd



FINANCIËN

FINANCIËN

35. CBS/2021/131 | Kohier belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
leegstaand. Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 
worden als leegstaand. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2021/161 | Kohier belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig. Aanslagjaar 2020 - deel 2. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig. Aanslagjaar 2020 – deel 2.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/172 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 03 februari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 03 februari 2021 voor een totaalbedrag 
van 4.256.043,27 euro.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

38. CBS/2021/171 | Grensrock 2021 - 2022 
Samenvatting

Er wordt gevraagd een standpunt in te nemen inzake de organisatie van Grensrock 2021 en de locatie 
van Grensrock 2022.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

39. CBS/2021/181 | Tijdelijke invulling Leiewerken 
Besluit: Verdaagd

OMGEVING

40. CBS/2021/139 | CurieuzeNeuzen - burgerwetenschapsproject 
Samenvatting

CurieuzeNeuzen in de Tuin is een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen en de Standaard naar 
hitte en droogte waarbij een antwoord gezocht wordt op de vraag hoe we ons kunnen wapenen tegen 



hittestress. Daarvoor wil men de hitte en droogte zeer gedetailleerd in kaart brengen aan de hand van 
5000 sensoren geplaatst door burgers, scholen of lokale besturen. Als lokaal bestuur kan je deelnemen 
en meetpunten plaatsen in openbare pleinen en parken. Per meetpunt wordt een forfaitair bedrag van 
€250 euro betaald, na betaling is plaatsing verzekerd. Burgers en scholen kunnen deelnemen door zich 
in te schrijven en €20 waarborg te betalen, die teruggegeven wordt in de vorm van een bon voor Bio-
Planet. Bij hen wordt na inschrijving een selectie van 4400 tuinen gemaakt o.b.v. wetenschappelijke 
criteria.

Stad Menen neemt deel met een meetpunt op de technische dienst en ondersteunt het project via 
communicatie op de verschillende stadskanalen en door op te nemen in de nieuwsbrief naar de 
scholen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.

41. CBS/2021/140 | VLINDER-project - verplaatsing weerstation 
Samenvatting

Het VLINDER-project is een citizen science project waarbij een netwerk van meer dan vijftig 
weerstations het weer in de omgevingen analyseren waar op vandaag nog geen data voor was. Het 
project is een samenwerking tussen wetenschappers van de UGent, Vlaamse scholen en lokale 
partners. In Menen staat het weerstation, VLINDER43, in de Wereldtuin. Het project liep af eind 2020, 
maar UGent wil dit netwerk in stand houden. Vanaf 2021 dient 700 euro per jaar betaald te worden aan 
de UGent om de dagelijkse werking van het meetnetwerk te garanderen, het lesmateriaal up-to-date te 
houden, componenten te vervangen, vragen te beantwoorden,...  Zij zochten hiervoor lokale partners 
en schreven onze stad aan. 

Rotary Club Menen wil dit educatieve wetenschapsproject ondersteunen en zal de jaarlijkse bijdrage 
betalen. Stad Menen staat in voor de communicatie rond het weerstation, onder andere naar burgers 
en scholen, alsook voor het voorzien van een geschikte locatie. Gezien de locatie in de Wereldtuin niet 
goed toegankelijk is, werd door de UGent en de scholen gevraagd een andere locatie te vinden. In 
samenspraak werd de parking van onze technische dienst voorgesteld. Na analyse van UGent blijkt 
deze plaats geschikt. De technische dienst zal het weerstation verplaatsen. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.

PERSONEEL

42. CBS/2021/176 | GBS Barthel: aanvraag halftijds zorgkrediet medische bijstand door een 
kleuteronderwijzeres. 
Samenvatting

GBS Barthel: aanvraag halftijds zorgkrediet medische bijstand door een kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2021/178 | GBS Barthel: 1/5 zorgkrediet (K-12j) door een onderwijzeres. 
Samenvatting

GBS Barthel: 1/5 zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar, door een onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

44. CBS/2021/120 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leerkracht piano 



Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leerkracht piano wegens ziekte.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/125 | Ter doorverwijzing naar GR van 03/03/2021: Academie voor Muziek & Woord - 
Stad Menen: aanpassingen overeenkomst en huurreglement huurinstrumenten 
Samenvatting

Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen huurovereenkomst (goedkeuring) en 
huurreglement (agendering GR voor goedkeuring) huurinstrumenten

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

46. CBS/2021/143 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leerkracht muzikale 
en culturele vorming 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leerkracht muzikale en culturele vorming.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2021/164 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol ontslag vanaf 
1 maart 2021 wegens bereiken pensioenleeftijd. 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol ontslag vanaf 1 maart 2021 wegens 
bereiken pensioenleeftijd.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2021/167 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: opschorting verlof voor 
verminderde prestaties 55+ wegens loopbaanonderbreking voor medische bijstand van 1/5. 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: verlenging loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand met 1/5.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

49. CBS/2021/151 | Verzoek tot  inname openbaar domein voor ambulante handel (kippenkraam) 
Samenvatting

Het schepencollege ontving verzoek tot heroverweging van eerdere beslissing tot inname van openbaar 
domein voor ambulante handel, meer bepaald de plaatsing van een kippenkraam, elke 
zondagvoormiddag op het Vrijheidsplein, Ons Dorp in Menen.

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

50. CBS/2020/2919 | Burgerzaken - diensthoofd burgerzaken (B4-B5) (m/v) - goedkeuren 
kandidatenlijst 

Samenvatting

Burgerzaken - diensthoofd burgerzaken (B4-B5) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

51. CBS/2020/2922 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - deskundige (juridische 
ondersteuning) (B1-B3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - deskundige (juridische ondersteuning) (B1-B3) (m/v) - 
goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2020/2923 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd infrastructuur en 
technische diensten (A1a-A3a) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-
A3a) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.

53. CBS/2021/154 | Voorleggen resultaat organisatietraject evenementen - onthaal - lokale economie 
- communicatie 
Samenvatting

Voorleggen resultaat organisatietraject evenementen - onthaal - lokale economie - communicatie.

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

54. CBS/2021/126 | Kader herhuisvesting kwetsbare personen/gezinnen 
Samenvatting

Er worden heel wat initiatieven genomen alsook samengewerkt tussen verschillende diensten teneinde 
tot een kwalitatief woonpatrimonium te komen in Menen en mensen te huisvesten in aangepaste, 
kwalitatieve, betaalbare woningen.

Op vandaag gebeurt het echter nog altijd dat kwetsbare personen/gezinnen terecht komen in "niet 
geschikte, aangepaste" woningen.

Er werd een flow en een kader uitgewerkt naar aanpak hiervan, alsook een aantal praktische 
afspraken.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.



THUIS- EN OUDERENZORG

55. CBS/2021/156 | Uitrol van een lokaal preventief gezondheidsbeleid i.s.m. Logo Leielanden de 
invulling van een  intergemeentelijke preventiewerker. 
Samenvatting

Uitrol van een lokaal preventief gezondheidsbeleid i.s.m. Logo Leielanden de invulling van 
een  intergemeentelijke preventiewerker.

Besluit: Goedgekeurd
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