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D-PUNT

ALGEMEEN

PERSONEEL

1. CBS/2021/388 | Afdeling stadsontwikkeling  - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - nieuw 
uurrooster voor de gemeenschapswachten 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling  - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - nieuw uurrooster voor de 
gemeenschapswachten

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2021/403 | Bekrachtiging van maatregel tot tijdelijke sluiting (art 134ter NGW) in het kader 
van bestuurlijke politie m.b.t. naleving coronamaatregelen (Manoir 't Hoveke- Larstraat 202). 
Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de maatregel van bestuurlijke politie van de 
burgemeester tot tijdelijke sluiting ten belope van 1 maand van de logiesuitbating Manoir 'tHoveke in 
Menen, wegens niet naleving van de uitbatingsvoorwaarden en de preventiemaatregelen in kader van 
Covid19.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

3. CBS/2021/351 | Vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Menen - Wervik 



Samenvatting

Vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Menen - Wervik

Besluit: Goedgekeurd

BEGRAAFPLAATSEN

JURIDISCHE DIENST

4. CBS/2021/410 | Goedkeuring  samenwerkings- en beheersovereenkomst voor inrichting en 
beheer van boomgaard gelegen bij Politiekazerne (kant Vaubanstraat) in Menen. Door te 
verwijzen naar de gemeenteraad van 31 maart 2021. 
Samenvatting

Voor de verwezenlijking van het boomgaardproject op het achterliggende terrein bij de politiekazerne in 
Menen (kant Vaubanstraat) wordt een samenwerkingsovereenkomst PZ Grensleie 
(eigenaar)afgesloten. Het terrein wordt in gebruik gegeven aan Velt, en zal uitsluitend dienen voor de 
inrichting en aanplanting van een collectieboomgaard, met specifieke aandacht voor behoud van oude 
fruitrassen, en voor de organisatie van natuuractiviteiten die kaderen binnen de werking van Velt. De 
overeenkomst bevat ook de afspraken inzake het beheer van de boomgaard, dat door Velt 
Fruitwerkgroep Afdeling Menen-Wevelgem zal gebeuren samen met de Stad Menen. Ontwerp van 
overeenkomst wordt doorverwezen naar de gemeenteraad van 31 maart 2021 ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naaar de gemeenteraad.

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2021/390 | Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing - wetgevend kader en toepassing op 
techniekers van stad Menen 
Samenvatting

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing - wetgevend kader en toepassing op medewerkers van stad 
Menen

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2021/392 | Burgerzaken - medewerker burgerzaken (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-
verbaal + aanstelling van twee voltijdse medewerkers burgerzaken (C1-C3) (m/v) (onbepaalde 
duur) 
Samenvatting

Burgerzaken - medewerker burgerzaken (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van 
twee voltijdse medewerkers burgerzaken (C1-C3) (m/v) (onbepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

7. CBS/2021/357 | LEIEDAL: - Agenda Raad van Bestuur dd. 26.02.2021 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 12.02.2021 



Samenvatting

LEIEDAL
- Agenda Raad van Bestuur dd. 26.02.2021
- Verslag Raad van Bestuur dd. 12.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

8. CBS/2021/368 | WVI - Raad van Bestuur dd. 03002.2021 
Samenvatting

WVI - Raad van Bestuur dd. 03002.2021

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2021/367 | 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

10. CBS/2021/363 | Kennisname Arrest Raad voor vergunningsbetwistingen dd. 04.02.2021 (niet-
vernietiging) inzake omgevingsvergunning. 
Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van het arrest van 4 februari 2021 van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (verzoek tot vernietiging werd verworpen).

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

11. CBS/2021/373 | Ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen van 19 februari 2021 tot 25 
februari 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen.

Besluit: Ter kennis genomen



PERSONEEL

PERSONEEL

12. CBS/2021/370 | 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

13. CBS/2020/2321 | Verslag van de vorige zitting dd. 24 februari 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 24 februari 2021.

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2021/294 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 3 maart 2021 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2021/371 | Aanvullend punt gemeenteraad dd. 3 maart 2021 (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). 
Motie van de gemeenteraad van de stad Menen van 03 maart 2021 tegen de sluiting van de 
stationsloketten in Menen naar aanleiding van een persbericht van de NMBS op maandag 1 
februari 2021 
Samenvatting

Bij schrijven van 25 februari 2021 werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 3 maart 2021 
ingediend door raadslid Maxy namens de CD&V Fractie.

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

16. CBS/2021/372 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd



PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

17. CBS/2021/015 | Projectprogramma SURE2050 - Handreiking en schematische samenvatting ter 
goedkeuring 
Samenvatting

Projectprogramma SURE2050 - Handreiking en schematische samenvatting ter goedkeuring
Is een consortium van publieke instellingen en private partners dat steden en gemeenten faciliteert bij 
het ontwikkelen van een duurzame vastgoedstrategie voor de publieke gebouwen. Het consortium is 
opgericht in kader van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON 2020.

De doelstelling van SURE2050 zijn het maatschappelijk rendement van de vastgoedobjecten in de 
gemeentelijke of stedelijke vastgoedportefeuille te maximaliseren, het financieel rendement te 
optimaliseren, klimaatneutraliteit realiseren, ecologische voetafdruk verminderen en de kwaliteit van de 
vastgoedobjecten verhogen. Daarbij wordt rekening gehouden met ruimtelijke aspecten (invulling 
openbare ruimte), nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, 'New Governance' concept, 'Het nieuwe 
werken' ('het anders werken'), technologische, demografische, maatschappelijke en economische 
veranderingen en het wettelijk kader (normen en verplichtingen met betrekking tot performances van 
gebouwen)

De aanpak bestaat erin om organisatorische verbeteringen te bewerkstelligen op de volgende 
organisatie belangen: realiseren van draagvlak in de organisatie, vastgoed informatievergaring, 
beleidsvisie en -strategie (lange termijn planning; vastgoedbeleid- en beheersplannen), tactische en 
operationele planning (object uitvoeringsplannen), operationele capaciteit (organisatie en structuur van 
professionele gemeentelijk of stedelijke vastgoeddienst; kennis, expertise en personele bezetting), 
samenwerkingsverbanden, centralisatie van vastgoedmanagement, duurzame aankopen 
(aankoopcentrale), financiering en interne controle; 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

18. CBS/2021/338 | Camera-onderzoek riolering Grote Weg. 
Samenvatting

In het kader van de studie rond de heraanleg Grote Weg werd via RioAct een camera-inspectie 
uitgevoerd naar de toestand van de bestaande rioleringen.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2021/340 | Camera-onderzoek riolering Lauwbergstraat/Dronckaertstraat 
Samenvatting

In het kader van de uitvoering van het takenpakket RioAct werd een camera-inspectie uitgevoerd in de 
Lauwbergstraat - Dronckaertstraat.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2021/341 | Revitalisering LAR: Bemalingsnota 



Samenvatting

Studiebureau Sweco vraagt in het kader van de studie Revitalisering LAR Noord om bijkomend een 
bemalingsnota  uit te voeren om de aanvraag tot omgevingsvergunning te vervolledigen.

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2021/352 | Maaien van wegbermen,grachten en ruigten dienstjaar 2021. Vaststellen wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden. Goedkeuring lijst aan te schrijven kandidaten. 
Samenvatting

Voor het nieuwe dienstjaar 2021 worden voor het maaien van de wegbermen, grachten en ruigten de 
gunningswijze en de gunningsvoorwaarden vastgelegd. De lijst met aan te schrijven kandidaten wordt 
voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/362 | Uitbreiding urnenveld - fase 3 - Stedelijke begraafplaats Dadizelestraat te Menen. 
Vaststelling wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. Goedkeuring lijst aan te schrijven 
kandidaten. 
Samenvatting

Voor de 3de en laatste fase van de uitbreiding van het grafurnenveld op de stedelijke begraafplaats 
Dadizelestraat te Menen worden de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden vastgelegd. De lijst met 
de aan te schrijven aannemers wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2021/364 | Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheersplannen - bezwaren 
Samenvatting

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor het stroomgebiedbeheerplan. Tegen 14 maart 2021 
dienen eventuele bezwaren rond deze plannen opgeladen te worden.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

24. CBS/2021/366 | 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

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

25. CBS/2021/347 | Verslag intergemeentelijk overleg (pand 160) – De Vlaamse Waterweg van 10 
februari 2021 omtrent speedpedelecs op jaagpaden 



Samenvatting

Op vraag van stad Kortrijk werd door De Vlaamse Waterweg een overleg georganiseerd om het 
standpunt en het stappenplan toe te lichten omtrent het toelaten van speedpedelecs op jaagpaden.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2021/334 | Agenda Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 
Samenvatting

Voorstel om de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit te organiseren dd. 15 maart 2021 om 
19u.

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

ECONOMAAT

27. CBS/2021/353 | Aankoop smalspoortractoren uitgerust voor maaiwerken en voorzien voor 
opbouwwerktuigen groendienst stad Menen Goedkeuring gunning 2020/914/SV-18/11 
Samenvatting

Aankoop smalspoortractoren uitgerust voor maaiwerken en voorzien voor opbouwwerktuigen 
groendienst stad Menen

Goedkeuring gunning 2020/914/SV-18/11

Besluit: Goedgekeurd

BEGRAAFPLAATSEN

BURGERLIJKE STAND

28. CBS/2021/342 | Begraafplaatsenbeheer - concessies 
Samenvatting
Goedkeuren lijsten nieuwe graf-, columbarium- en urnenveldconcessies - bijzettingen overtallige urne - 
hernieuwingen, verlengingen, wijzigingen van concessies 

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

29. CBS/2021/337 | Projectsubsidie vuilnisbakkenplan - aanpassingen aan vuilnisbakken 
Samenvatting

Aanpassen van vuilnisbakken i.h.k.v. projectsubsidie vuilnisbakkenplan

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2021/374 | Verduidelijking advies rooien bomen OMV fiets- en voetgangersbrug 
O_2020118445 



Samenvatting

Verduidelijking rond het advies, uitgebracht in het kader van de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning tot het bouwen van de fiets- en voetgangersbrug over de Leie, O_2020118445. 
In het advies wordt over een 1 op 1 compensatie gesproken voor de te rooien bomen. De 
verduidelijking betreft de locatie van de te compenseren bomen, deze moeten niet allemaal in de scope 
van de projectzone gecompenseerd worden, met andere woorden deze kunnen ook elders op het 
grondgebied van stad Menen gecompenseerd worden in overleg met de stad.

Besluit: Goedgekeurd

ICT

ICT

31. CBS/2021/259 | Afdeling IDO - IT - Aankoop netwerkapparatuur diverse locaties 
Samenvatting

Goedkeuring aankoop netwerkapparatuur om diverse locaties te vernieuwen 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

32. CBS/2021/320 | Offerte opmaak aanbesteding- en uitvoeringsdossier met werfopvolging 
Barakkenpark. 
Samenvatting

Offerte opmaak aanbesteding- en uitvoeringsdossier met werfopvolging Barakkenpark -studiebureau 
Buur dd. 18-02-2020.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

33. CBS/2021/348 | Voorlopige aanpassingen aan de vergunning voor het plaatsen van een terras 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen bespreekt een aantal mogelijke aanpassingen in het 
terrasreglement, bijlage 2 bij het APV, vanuit de algemene beleidsdoelstelling om de horeca in Menen 
te stimuleren. Met het oog op het  komende terrasseizoen wordt voorgesteld reeds een 
principebeslissing te nemen door het College van Burgemeester en Schepenen, in afwachting van de 
integrale herziening van het terrasreglement.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

34. CBS/2020/2322 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



35. CBS/2021/339 | Verdeling van een  woonhuis op en met grond gelegen in de Lauwbergstraat 139 
te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 531 d 8 - 
Dossier nr. 1079 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond gelegen in de Lauwbergstraat 139 te 
Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 531 d 8, met een 
oppervlakte van 211,28 m², gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

36. CBS/2021/345 | Openbaar onderzoek onteigeningsdossier Leiewerken: voorlopig 
onteigeningsbesluit. 
Samenvatting

Openbaar onderzoek onteigeningsdossier Leiewerken: voorlopig onteigeningsbesluit.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/355 | Dossier Leiewerken -communicatie vanuit standpunt erfgoed vestingen-
archeologie publiekswerking 
Samenvatting

Dossier Leiewerken - communicatie vanuit standpunt erfgoed vestingen-archeologie publiekswerking.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

FINANCIËN

FINANCIËN

38. CBS/2021/356 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 625 tot en met nr. 631 voor 
een totaalbedrag van 192.497,90 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 625 tot en met nr. 631 voor een totaalbedrag van 
192.497,90 euro.

Besluit: Goedgekeurd

39. CBS/2021/369 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 03 maart 2021 

Samenvatting
Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 03 maart 2021 voor een totaalbedrag 
van 130.527,49 euro.

Besluit: Goedgekeurd



SPORT

SPORTDIENST

40. CBS/2021/308 | Goedkeuring hernieuwde tarieven stedelijke sportinfra. Door te verwijzen naar 
de gemeenteraad van 31 maart 2021. 
Samenvatting

De tarieven voor huur en gebruik van de stedelijke sportinfrastructuren (sporthal Ter Leie Lauwe, 
sporthal Ter Steenlandt Rekkem, sportsite Badhuis Menen en sportsite Vauban Menen) worden 
aanpast. Deze worden aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring , dit eveneens conform de 
statuten van het AGB Woonbedrijf Menen, exploitant van 3 van deze sportsites.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

41. CBS/2021/349 | Ethias Challenge op 11 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en tijdelijke bewegwijzering van de Ethias Challenge 
op 11 april 2021 te Menen en Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

BURGERZAKEN

BURGERLIJKE STAND

42. CBS/2021/354 | Bepalen locaties voor huwelijken en jubilea 
Samenvatting

Op de dienst burgerlijke stand krijgen we meer en meer vragen van burgers die wensen te huwen op 
locatie in deelgemeenten Rekkem -Lauwe

en op andere tijdstippen dan aansluitend op vrijdag of zaterdag zoals nu het geval is.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

43. CBS/2021/378 | GBS de Wonderwijzer: tijdelijke aanstellingen in vervanging van een 
kleuteronderwijzeres. 

Samenvatting
GBS de Wonderwijzer: tijdelijke aanstellingen in vervanging van een kleuteronderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

44. CBS/2021/365 | Verzoek inname openbaar domein voor tijdelijke ambulante handel 



Samenvatting

Inname openbaar domein voor ambulante handel, meer bepaald het plaatsen van een ijskar op 
zaterdagnamiddag op de parking van de Sporthal in Lauwe

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

45. CBS/2021/217 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - her aanstelling 2 voltijds (38/38) techniekers D1 -D3. 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - her aanstelling 2 
voltijds (38/38) techniekers D1 -D3.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2021/225 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technisch uitvoerende diensten 
- heraanstelling tijdelijk voltijds (38/38) hulptechnieker 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Technisch uitvoerende diensten - heraanstelling tijdelijk 
voltijds (38/38) hulptechnieker

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2021/226 | COVID triagecentrum - heraanstelling deeltijds (37.5/38) hulptechnieker 
Samenvatting

COVID triagecentrum - heraanstelling deeltijds (37.5/38) hulptechnieker.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2021/318 | Aanvulling - vakantieregeling 2021 voor 't Applauws 
Samenvatting

Aanvulling - vakantieregeling 2021 voor 't Applauws

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2021/336 | Afdeling Strategische cel - Integratie - Coördinator integratie - genezing zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie 
Samenvatting

Afdeling Strategische cel -  Coördinator integratie - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na 
arbeidsongeval - consolidatie

Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2021/377 | dienst Burgerzaken - vraag naar vervanging ziekte van deeltijdse (28.5/38) 
administratief assistent (D1-D3) (m/v) 



Samenvatting

dienst Burgerzaken - vraag naar vervanging ziekte van deeltijdse (28.5/38) administratief assistent (D1-
D3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


