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AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, 
Angelique Declercq, Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD  / 

D-PUNT

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2021/344 | Aanvragen tot het uitstallen van koopwaar - verlenging van reeds toegekende 
vergunningen 
Samenvatting

Deze eerder vergunde aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het uitstallen van 
koopwaar worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring, en dit 
gedurende de periode dat de verstrengde coronamaatregelen van toepassing zijn.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

2. CBS/2021/335 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst Veiligheid - aanvraag voltijdse 
heraanstelling maatschappelijk werker B1-B3. 
Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst Veiligheid - aanvraag voltijdse heraanstelling maatschappelijk 
werker B1-B3.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

3. CBS/2021/310 | MIROM - Verslag Raad van Bestuur 03.12.2020 



Samenvatting

MIROM - Verslag Raad van Bestuur 03.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2021/313 | GASELWEST - Notulen Raad van Bestuur dd. 15.12.2020 
Samenvatting

GASELWEST - Notulen Raad van Bestuur dd. 15.12.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2021/328 | 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

KLIMAAT

OMGEVING

6. CBS/2021/306 | Verslag Milieuraad 09/02/2021 
Samenvatting

Verslag Milieuraad  9 februari 2021

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

7. CBS/2021/331 | Ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen van 12 februari 2021 tot 18 
februari 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen

Besluit: Ter kennis genomen



PERSONEEL

PERSONEEL

8. CBS/2021/321 | 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

PERSONEEL

9. CBS/2020/2702 | Stand van zaken project organisatiebreed onthaal en dienstverlening - 
vastleggen van de openingsuren op de verschillende sites en bepalen van de nieuwe 
werktijdregeling. 
Samenvatting

Stand van zaken project organisatiebreed onthaal en dienstverlening - vastleggen van de openingsuren 
op de verschillende sites en bepalen van de nieuwe werktijdregeling

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIE

10. CBS/2020/2313 | Verslag van de vorige zitting dd. 17 februari 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 17 februari 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

11. CBS/2021/293 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 3 maart 2021 
Samenvatting

De agendapunten van de gemeenteraad van 3 maart 2021 dienen verdeeld te worden per schepen. De 
dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

EVENEMENTEN EN TOERISME

12. CBS/2021/322 | Informeren van verenigingen en organisatoren inzake het gewijzigd gebruiks -en 
retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal en nieuw 
aanvraagplatform EagleBe 
Samenvatting

Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2020 werd er een nieuw gebruiks -en retributiereglement 
op het ter beschikking stelen van logistiek materiaal goedgekeurd.



Sinds 1 januari 2021 schakelde de stad Menen over naar het EagleBe platform voor aanvragen voor 
inname openbaar domein en evenementen. 

Graag brengen wij de verenigingen en organisatoren in onze stad op de hoogte van deze wijzigingen. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

13. CBS/2021/303 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2021/304 | Gemeentelijke premie voor installatie van een groendak. 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor installatie van een groendak.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

15. CBS/2021/315 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2105 & 2106. 
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, mits aanpassing.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

16. CBS/2021/319 | 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

OMGEVING

GROENDIENST

17. CBS/2021/298 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 



Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

18. CBS/2021/302 | Voorlopige aanpassingen aan de vergunning voor het plaatsen van een terras 
Besluit: Verdaagd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

19. CBS/2020/2314 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing.

FINANCIËN

FINANCIËN

20. CBS/2020/2320 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 24 februari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 24 februari 2021 voor een totaalbedrag 
van 180.764,81 euro.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2021/312 | Overdracht kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021 
Samenvatting

Goedkeuring overdracht kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/316 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 553 tot en met nr. 556voor 
een totaalbedrag van 130.200 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 553 tot en met nr. 556 voor een totaalbedrag van 
130.200 euro.

Besluit: Goedgekeurd

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

23. CBS/2021/296 | Opstart infopunt dementie stad Menen. 



Samenvatting

Het uitwerken van een infopunt dementie als 1ste prioriteit binnen de ontwikkeling van een 
dementievriendelijke stad Menen.

Het stadsbestuur ondersteunt in hun beleidsplan de verdere inzet op de uitwerking van een 
dementievriendelijke gemeente.

Daartoe werd er een expliciete beslissing genomen in het CBS van 20 maart 2019.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

24. CBS/2021/323 | 2de Markse trailrun op 13 maart 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de odoortocht van 2de Markse trailrun op 13 maart 2021 te 
Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2021/325 | Gevelprojectie van 26 februari tot 14 maart 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van gevelprojectie op 26 februari tot 14 maart 2021 
te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2021/326 | Ethias Challenge op 11 april 2021 
Besluit: Verdaagd

27. CBS/2021/329 | Gent-Wevelgem Cyclo op 27 maart 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor Gent-
Wevelgem Cyclo op 27 maart 2021 op het grondgebied van Menen.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2021/330 | Gent-Wevelgem elite vrouwen en mannen op 28 maart 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van Gent-Wevelgem elite vrouwen en mannen op 28 
maart 2021 te Menen

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

29. CBS/2020/1820 | Ontlening van podia - aanpassing van procedure 
Besluit: Verdaagd



(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

30. CBS/2021/307 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2020-2021: verlenging 1/5 
loopbaanonderbreking medische bijstand door een  kleuteronderwijzeres. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2020-2021: verlenging 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand 
door een  kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

SABK

31. CBS/2021/324 | Academie voor Beeld: Wegwerken TBSOB vanwege uitzonderlijke maatregel 
waar eenmalig een aantal bijkomende betrekkingen van specifieke verlofstelsels werden vacant 
verklaard op 15/10/'20. Gevolg/ gewijzigde aanstellingen. 
Samenvatting

Vanwege de uitzonderlijke maatregel waar eenmalig een aantal bijkomende betrekkingen van 
specifieke verlofstelsels werden vacant verklaard tijdens academiejaar 2020-2021 - moet naast het 
vacant verklaren van de in aanmerking komende uren ervoor gezorgd worden dat de uren TBSOB 
binnen de academie weggewerkt worden. Binnen de 7/20 SAA  fotokunst in AVP die vacant moesten 
gesteld worden op 15/10/2020 moesten 5/20 SAA Fotokunst in TBSOB weggewerkt worden. Daardoor 
waren er finaal nog 2/20 SAA Fotokunst vacant met vermelding OOM 27 met mogelijkheid tot 
benoeming 01/01/2021. Betrokken leerkrachten (Reinhart Degrendel, °08/03/1969 en Luc Dewaele, 
°23/05/1962) waarvan de uren TBSOB werden weggewerkt kunnen (na overleg met het werkstation) de 
uren binnen het ambt niet effectief opnemen. Dit omdat de uren TBSOB gesteld werden op 01/09/2020 
en daarom moeten de betrokken leerkrachten hierin een dienstonderbreking opnemen. Waardoor 7/20 
SAA Fotokunst verder kunnen gepresteerd worden door Florence Vandenbussche, °02/10/1993 tot het 
einde van het schooljaar.

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

ARCHIEF

32. CBS/2021/317 | Tentoonstelling over de Leie in Menen 
Samenvatting

Tentoonstelling over de Leie in Menen

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

33. CBS/2021/333 | Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 
Overlegcomité dd. 16/03/2021 



Samenvatting

Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité dd. 
16/03/2021

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


