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VERONTSCHULDIGD  / 

D-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2021/516 | 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

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

2. CBS/2021/509 | Leiewerken - voorstel verlichtingsklassen 
Samenvatting

Leiewerken -voorstel verlichtingsklassen

Overleg intern met Spectrum en de stad ter voorbereiding van het overleg met DVW en Studiebureau 
Omgeving en Fluvius

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE



3. CBS/2021/463 | LEIEDAL: - Agenda Raad van Bestuur dd. 12.03.2021 - Verslag raad van Bestuur 
dd. 26.02.2021 
Samenvatting

LEIEDAL
- Agenda Raad van Bestuur dd. 12.03.2021
- Verslag raad van Bestuur dd. 26.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

4. CBS/2021/464 | WVI: Verslag Raad van Bestuur dd. 24.02.2021 
Samenvatting

WVI
Verslag Raad van Bestuur dd. 24.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2021/478 | 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

6. CBS/2021/473 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken 
Samenvatting

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 22.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

7. CBS/2021/475 | Ingezonden evenementenformulieren van 5 maart 2021 tot 11 maart 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren.

Besluit: Ter kennis genomen



(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

8. CBS/2021/499 | Beslissing crisiscel onderwijs 11.03.2021 sluiting VBS Blijdhove (tem 19/03/2021) 
naar aanleiding van Covid-19. 
Samenvatting

Op 11 maart 2021 kwam de crisiscel onderwijs van Stad Menen samen om een beslissing te nemen 
omtrent de situatie in VBS Blijdhove. Daar werd een clusterbesmetting gemeld en werd het moeilijk om 
de school open te houden. De crisiscel onderwijs bestaande uit de burgemeester, de schepen van 
onderwijs, de medisch expert van de regio, het CLB, de stedelijke noodplancoördinator, dienst 
onderwijs en de directies van de scholengemeenschap en de betrokken school, nam de beslissing alle 
leerlingen en leerkrachten te laten testen en om de school een week te sluiten. Meer informatie 
hieronder en in het verslag in bijlage. 

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

9. CBS/2021/455 | GBS Barthel: schoolraad 2021 - 2025 - kennisname samenstelling. 
Samenvatting

GBS Barthel: schoolraad 2021 - 2025 - kennisname samenstelling.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

10. CBS/2021/486 | 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

11. CBS/2020/2337 | Verslag van de vorige zitting dd. 10 maart 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 10 maart 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassingen.

12. CBS/2021/358 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 31 maart 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 31 maart 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

13. CBS/2021/443 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 31.03.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 31.03.2021 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 31.03.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
zonder publiek op woensdag 31.03.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

COMMUNICATIE

EVENEMENTEN EN TOERISME

14. CBS/2021/453 | 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 aanpassingen.

JEUGD

JEUGDDIENST

15. CBS/2021/483 | Goedkeuring werkingsperiode van de vakantiewerkingen gedurende 
zomervakantie 
Samenvatting

Goedkeuring werkingsperiode van de vakantiewerkingen gedurende zomervakantie

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

16. CBS/2021/454 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd



17. CBS/2021/457 | Gemeentelijke slooppremie voor natuurlijke personen 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke slooppremie voor natuurlijke personen. 

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2021/460 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

19. CBS/2021/476 | Vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Menen - Wervik - aanbod extra 
vervoerder 
Samenvatting

Vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Menen - Wervik - aanbod extra vervoerder.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

20. CBS/2021/468 | Verplaatsen antennes voor straalverbindingen ifv restauratie belfort - 
Besteknummer 2021/1024 - Goedkeuring principe 
Samenvatting

Verplaatsen antennes voor straalverbindingen ifv restauratie belfort - Besteknummer 2021/1024 - 
Goedkeuring principe

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

21. CBS/2021/502 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor Sint-
Franciscuskerk, Ieperstraat 34+ te 8930 Menen. Goedkeuring ontwerpakte tot erfpachtrecht. 
Doorverwijzing naar gemeenteraad (31.03.2021) 
Samenvatting

De stad wenst aan AGB Woonbedrijf Menen een zakelijk recht (erfpacht) te verlenen m.b.t. de Sint-
Franciscuskerk in Menen, met het oog op de restauratie- en verbouwingswerken die door het AGB 
Woonbedrijf worden uitgevoerd, en in functie van de verdere exploitatie van het kerkgebouw door het 
AGB als polyvalente ruimte.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

22. CBS/2021/504 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakten tot verkoop van grond gelegen 
Rijselstraat Menen in het kader van de realisatie Leiewerken.  Voor doorverwijzing naar de 
gemeenteraad van 31 maart 2021 



Samenvatting

In het kader van de minnelijke verwervingen nodig voor de realisatie van de Leiewerken, worden de 
verkoopakten voorgelegd aan de gemeenteraad tot verkoop aan De Vlaamse Waterweg van het 
grondaandeel van de elektriciteitscabine en kapel in de Rijselstraat Menen. Gaselwest en  de 
Kerkfabriek Sint-Jozef zijn hierbij tussenkomende partij in de aktes.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

23. CBS/2021/445 | Aankoop straatmeubilair via cataloog Westtoer. Verwijs naar Gemeenteraad voor 
goedkeuring van mogelijkheid tot afname straatmeubilair via aankoopcentrale Westtoer. 
Samenvatting

Aankoop straatmeubilair via cataloog Westtoer.
Verwijs naar Gemeenteraad voor goedkeuring van mogelijkheid tot afname straatmeubilair via 
aankoopcentrale Westtoer.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

24. CBS/2021/441 | Definitieve oplevering Triloystraat. 
Samenvatting

Definitieve oplevering Triloystraat in het kader van de ontwikkeling LAR-Zuid + vrijgave resterende 50% 
van de borgsom. 

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2021/477 | Revitalisering LAR: Goedkeuren Beheerplan LAR-Noord 
Besluit: Verdaagd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2021/480 | 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

27. CBS/2021/470 | Rechttrekken buslijn 81/82 na einde beperkt eenrichtingsverkeer op Lauweplaats 
Besluit: Verdaagd



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

28. CBS/2021/447 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. 
Samenvatting

Aanvragen tot inrichten parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Besluit: Goedgekeurd 

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

29. CBS/2021/452 | 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

JURIDISCHE DIENST

30. CBS/2021/466 | Patrimonium. Aanvraag nieuw precair gebruik grond gelegen Beekstraat. 
Goedkeuring. 
Samenvatting

De stad is eigenaar van een perceel grond gelegen Beekstraat te Menen. Dit perceel was sinds jaren 
precair in gebruik gegeven, doch stopgezet wegens overlijden van de gebruiker.  De aanvraag tot 
precair gebruik wordt nu  hernieuwd door de rechtsopvolgers.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2021/482 | Patrimonium. Herneming verzoek tot verkoop groenzone in Peter Benoitstraat. 
Samenvatting

De stadsdiensten ontvingen de vraag tot desaffectatie uit het openbaar domein en verkoop van een 
deel groenzone gelegen in de P. Benoitstraat.

Besluit: Goedgekeurd

BEGRAAFPLAATSEN

GROENDIENST

32. CBS/2021/458 | Begraafplaats Zandputstraat - Opdracht tot opmeten van begraafplaats ikv 
Winvormdossier. Aanstellen beëdigd landmeter 
Samenvatting

In het kader van het Winvormdossier voor de herinrichting van de oude begraafplaats tot een 
groenzone is een correcte opmeting van de site noodzakelijk.

Besluit: Goedgekeurd



33. CBS/2021/465 | Aanvraag tot verkrijgen van doorgang over openbaar domein 
Samenvatting

Betreft: Menenstraat 75 te Lauwe

Om een privétuin op te ruimen en het groenafval weg te voeren vraagt een groenaannemer om 
doorgang via de begraafplaats van Lauwe te krijgen.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

34. CBS/2021/436 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Sint-
Jansmolenstraat 9/11, 8930 Menen 
Besluit: Verdaagd

35. CBS/2021/437 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Kortewaagstraat 
zn, 8930 Menen en Brugse Poort zn, 8930 Menen 
Samenvatting

De percelen Menen 2e afdeling, sectie B, nr(s) 212Y en 213 L2, gelegen te Kortewaagstraat zn, 8930 
Menen en Brugse Poort zn, 8930 Menen schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

ICT

COMMUNICATIE

36. CBS/2021/444 | Digitale Regio Kortrijk - Hernieuwing Samenwerkingsovereenkomst voor Digitale 
Dienstverlening 
Samenvatting

Ons contract met de intercommunale Leiedal voor het opzetten en onderhouden van onze website is 
vorig jaar afgelopen. Leiedal stelt nu een nieuw contract voor, met alle partners binnen Digitale Regio 
Kortrijk (DRK).

Besluit: Goedgekeurd

ICT

37. CBS/2021/474 | Beleidsdomein - ICT - Personeel: Technische ontwikkeling intranet 
Samenvatting

Goedkeuring start technische ontwikkeling Intranet

Besluit: Goedgekeurd

DIENSTVERLENING

ECONOMAAT

38. CBS/2021/487 | Leveren en implementeren van een klantenbegeleidingssysteem met online 
afsprakenmodule voor stad en OCMW Menen Goedkeuring gunning - 2020/985/SV-16/12 



Samenvatting

Leveren en implementeren van een klantenbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule voor stad 
en OCMW Menen

Goedkeuring gunning - 2020/985/SV-16/12

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

39. CBS/2020/2671 | Doorverwijzen naar gemeenteraad van 31 maart 2021 voor kennisname 
resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - 
aanvraag omgevingsvergunning tot  aanleg fiets- en voetgangersverbinding Vauban 
O_2020172335 
Samenvatting

Doorverwijzen naar gemeenteraad van 31 maart 2021 voor kennisname resultaten openbaar 
onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning 
tot  aanleg fiets- en voetgangersverbinding Vauban O_2020172335- gemeentelijk dossier O2020/461

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

40. CBS/2020/2338 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2021/446 | Verdeling van een lijkenhuis gelegen in de Ambachtenstraat 37 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1009 y 107 - Dossier 1084 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een lijkenhuis gelegen in de Ambachtenstraat 37 te Menen, kadastraal 
gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1009 y 107, met een oppervlakte van 264 m², zie 
bijgevoegd kadastraal plan meegestuurd door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/448 | Verdeling van een woonhuis op en met grond gelegen in de Koningstraat 71 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 1133 b (412 c) - 
Dossier 1085 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond gelegen in de Koningstraat 71 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 1133 b (412 c), gekend als lot 
1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd



43. CBS/2021/471 | Verdeling van een industrieel complex met omliggende grond en 
elektriciteitscabine gelegen in de Industrielaan 105 en 105+, kadastraal gekend onder de 1ste 
afdeling, sectie F, percelen nrs. 458 F en 458 G - Dossier 1086 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een  industrieel complex met omliggende grond en elektriciteitscabine 
gelegen in de Industrielaan 105 en 105+, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, percelen 
nrs. 458 F en 458 G, zie bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

JURIDISCHE DIENST

44. CBS/2021/503 | Samenwerkingsovereenkomst tot opmaak van Ruimtelijke ontwikkelingsplan 
voor Project Binnengebied Oostkaai. Goedkeuring.  Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad 
van 31 maart 2021. 
Samenvatting

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Zuidkade bij de Leiewerken, wenst het stadsbestuur 
een samenwerking op te starten met de twee andere eigenaars van het binnengebied 
Oostkaai  (=projectgebied “binnengebied Oostkaai”). Er wordt beoogd door alle  partijen om tegen 
30.04.2022  een ruimtelijk ontwikkelingsplan klaar te hebben. Het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 31 maart 2021 ter 
goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

FINANCIËN

FINANCIËN

45. CBS/2020/2344 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 17 maart 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 17 maart 2021 voor een totaalbedrag 
van 229.860,44 euro.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2021/438 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 870 en  nr. 986 voor een 
totaalbedrag van 12.431,54 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 870 en nr. 986 voor een totaalbedrag van 
22.431,54 euro.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2021/479 | Andere toelagen 2021 - deel 1 
Samenvatting

Goedkeuren van nominatieve subsidies voorzien in het budget 2021 - deel 1

Besluit: Goedgekeurd



48. CBS/2021/481 | Onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout 
Samenvatting

Goedkeuring onwaarden ontstaan door onverhaalbaarheid of materiële fout.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2021/493 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van maart: Belasting op het plaatsen van 
terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar 
domein. Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

50. CBS/2021/494 | Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande handelspanden - kohierartikel 
620000027 - aanslagjaar 2020 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande handelspanden aangaande kohierartikel 
620000027 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

51. CBS/2021/500 | Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad van 31 maart 2021. 
Samenvatting

Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

BURGERLIJKE STAND

BURGERLIJKE STAND

52. CBS/2021/505 | Bepalen locaties voor huwelijken en jubilea. Doorverwijzing naar de 
gemeenteraad van 31/03/2021. 
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.

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare 
plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



SPORT

ECONOMAAT

53. CBS/2021/386 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019 - Goedkeuring definitieve 
oplevering - 2019/804-AV 
Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019 - Goedkeuring definitieve oplevering - 2019/804-AV

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2021/467 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2021 - Goedkeuring gunning - 2021/1005-
AV 
Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2021 - Goedkeuring gunning - 2021/1005-AV

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

55. CBS/2021/488 | Leietocht op 16 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Leietocht op 16 april 2021 te Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2021/489 | Wandelclub 12u van Lauwe wandelt lokaal op 25 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wandelclub 12u van lauwe wandelt lokaal op 
25 april 2021 te Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2021/492 | Garageverkoop op 18 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een garageverkoop op 18 april 2021 te Lauwe.

Besluit: Verworpen

58. CBS/2021/496 | Vinkenzettingen Lauwe van 17 april 2021 tot 19 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van vinkenzettingen van 17 april 2021 tot 19 juli 
2021 te Lauwe, Grote Molenstraat.

Besluit: Goedgekeurd



59. CBS/2021/498 | Vinkenzettingen Menen van 18 april 2021 tot 11 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van vinkenzettingen van 18 april 2021 tot 11 juli 
2021 te Menen, Ropswalle.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

60. CBS/2021/350 | Ontlening van podia - aanpassing van procedure 
Samenvatting

De gebruiksovereenkomst voor de ontlening van materialen aan andere gemeentes en de 
gebruiksovereenkomst voor de ontlening van materialen aan verenigingen worden voorgelegd aan het 
College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

SPORTDIENST

61. CBS/2021/495 | Door te verwijzen naar de gemeenteraad van 31 maart 2021: Advies van 
sportraad, jeugdraad en cultuurforum omtrent verdeling Vlaams Noodfonds 
Samenvatting

Door te verwijzen naar de gemeenteraad: Advies van sportraad, jeugdraad en cultuurforum omtrent 
verdeling Vlaams Noodfonds

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

62. CBS/2021/203 | Tijdelijke invulling Leiewerken 
Samenvatting

Naar aanleiding van de Leiewerken en de slopen die zullen plaatsvinden, wenst het Stadsbestuur van 
Menen een tijdelijke invulling te geven aan de braakliggende terreinen. De werkgroep die hiervoor 
opgericht werd binnen de afdeling vrije tijd, brengt een nieuwe stand van zaken aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

63. CBS/2021/491 | Te verwijzen naar de gemeenteraad: Investeringstoelage Sint-Niklaas Rekkem: 
binnenschilderwerken kerk 
Samenvatting

Investeringstoelage Sint-Niklaas Rekkem: binnenschilderwerken kerk

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



64. CBS/2021/497 | Investeringstoelage Sint-Theresia van het Kind Jezus: herstel dak en 
bliksemafleiding 
Samenvatting

Investeringstoelage Sint-Theresia van het Kind Jezus voor herstel van het dak en bliksemafleiding

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

65. CBS/2021/462 | Verzoek inname openbaar domein voor tijdelijke ambulante handel 
Samenvatting

Inname openbaar domein voor ambulante handel, meer bepaald het plaatsen van een mobiele 
koffiebar op de parking van het zwembad in Menen.

Besluit: Goedgekeurd

66. CBS/2021/484 | Onderzoek naar de kostprijs van een stadscadeaubon 
Samenvatting

Als stad onderzoeken we de kostprijs van een stadscadeaubon. We onderzoeken de voor-en nadelen 
van een dergelijke bon.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

67. CBS/2021/376 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - Goedkeuren vacant 
verklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van medewerker jeugd-sport (C1-C3) (m/v) 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van medewerker jeugd-sport (C1-C3) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

68. CBS/2021/456 | Afdeling Secretariaat en IDPB -  poetsdienst - ontslag in onderling akkoord 
halftijdse (19/38) huishoudhulp. 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en strategische cel - schoonmaak - ontslag in onderling akkoord halftijdse (19/38) 
huishoudhulp.

Besluit: Goedgekeurd

69. CBS/2021/469 | Afdeling Secretariaat en IDPB – dienst secretariaat - ontslag in onderling 
akkoord halftijdse (19/38) huishoudhulp. 



Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB – dienst secretariaat - ontslag in onderling akkoord halftijdse (19/38) 
huishoudhulp.

Besluit: Goedgekeurd

70. CBS/2021/490 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - medewerker (C1-C3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden + aanstelling 
medewerker (C1-C3) (m/v) - contract bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - medewerker (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-
verbaal + samenstelling wervingsreserve 6 maanden + aanstelling medewerker (C1-C3) (m/v) - contract 
bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

71. CBS/2021/501 | Dienst Burgerzaken - medewerker (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + 
samenstelling wervingsreserve 6 maanden + aanstelling voltijds medewerker (C1-C3) (m/v) - 
contract bepaalde duur 
Samenvatting

Dienst Burgerzaken - medewerker (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling 
wervingsreserve 6 maanden + aanstelling voltijds medewerker (C1-C3) (m/v) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd
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