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D-PUNT

JEUGD

JEUGDDIENST

1. CBS/2021/613 | Goedkeuren afgelasting speelpleinwerkingen paasvakantie en goedkeuren 
organisatie noodopvang. 
Samenvatting

Naar aanleiding van de recente maatregelen van het federaal overlegcomité dd. 19 maart waarbij 
beslist werd dat het jeugdwerk dient te organiseren in bubbels van 10 is het aangewezen de 
speelpleinwerking af te gelasten en over te schakelen op noodopvang.

Besluit: Goedgekeurd

WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

2. CBS/2021/614 | Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-
19-pandemie te versterken. Te verwijzen naar de gemeenteraad. 
Samenvatting

Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2021/622 | 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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

4. CBS/2021/592 | Agenda Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2021/617 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - optimaliseren van subsidies 
door bekrachtiging van de aanstelling halftijdse verantwoordelijke Intergemeentelijke 
Samenwerking als addendum aan huidige tewerkstelling 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - optimaliseren van subsidies door bekrachtiging van de 
aanstelling halftijdse verantwoordelijke Intergemeentelijke Samenwerking als addendum aan huidige 
tewerkstelling

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2021/618 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - Goedkeuren vacant verklaring 
van de functie van projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) en opstarten verkorte 
selectieprocedure 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst huisvesting - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van 
projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2021/619 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring 
van de functie van technisch medewerker - elektricien (C1-C3) (m/v) en opstarten verkorte 
selectieprocedure 



Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring van de functie van 
technisch medewerker - elektricien (C1-C3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2021/571 | Leiedal: Agenda Raad van Bestuur dd. 26.03.2021 en Verslag Raad van Bestuur 
dd. 12.03.2021 
Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 26.03.2021
- Verslag Raad van Bestuur dd. 12.03.2021

Besluit: Ter kennis genomen

9. CBS/2021/596 | GASELWEST: notulen Raad van Bestuur dd. 10.02.2021 
Samenvatting

GASELWEST: notulen Raad van Bestuur dd. 10.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

10. CBS/2021/588 | 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

11. CBS/2021/581 | Ingezonden evenementenformulieren van 19 maart 2021 tot 25 maart 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren.

Besluit: Ter kennis genomen



12. ZONDER VOORWERP 

PERSONEEL

PERSONEEL

13. CBS/2021/594 | 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

14. CBS/2020/2465 | Verslag van de vorige zitting dd. 24 maart 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 24 maart 2021.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2021/360 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 31 maart 2021 
Samenvatting

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Vandendriessche, Ugille,  Mingels, Maxy, 

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

16. CBS/2021/558 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

17. CBS/2021/560 | Gemeentelijke premie voor aankoop van een aanpalende woning waarbij 2 
woningen tot 1 geheel worden gemaakt 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie waarbij 2 woningen tot 1 geheel worden gemaakt.

Besluit: Goedgekeurd



18. CBS/2021/561 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2021/562 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2021/563 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

21. CBS/2021/511 | Bouwen van een nieuwe fietsenberging voor de GBS De Wonderwijzer  - 
Goedkeuring gunning - 2020/962 
Samenvatting

Bouwen van een nieuwe fietsenberging voor de GBS De Wonderwijzer  - Goedkeuring gunning - 
2020/962

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/565 | Uitbreiding  muziekacademie te Menen - Goedkeuring schetsontwerp - 2021/1028 
Samenvatting

Uitbreiding  muziekacademie te Menen - Goedkeuring schetsontwerp - 2021/1028

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

23. CBS/2021/435 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot aankoop pand gelegen Rijselstraat 
24 te Menen. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad (GR 05.05.2021). 
Samenvatting

Het schepencollege besliste in zitting van  3 februari 2021 tot uitoefenen van het voorkooprecht m.b.t. 
het pand gelegen Rijselstraat 24 te Menen. De ontwerpakte tot verkoop aan de stad werd opgemaakt 
door notariskantoor Logghe-Staessens uit Menen. Deze ontwerpakte wordt doorverwezen  naar 
eerstvolgende gemeenteraad van 05 mei 2021 ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



24. CBS/2021/472 | Patrimonium. Standpunt inzake mogelijke verkoop van ingesloten restperceel 
groenzone gelegen Hagewindestraat Menen. 
Samenvatting

De stad is eigenaar van een perceel grond gelegen Hagewindestraat, zijnde een ingesloten perceel 
groenzone (368 m²). Het CBS wordt verzocht standpunt te bepalen inzake verdere precair gebruik aan 
aangelanden, hetzij de optie tot verkoop te overwegen (na bijstelling verkaveling).

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

25. CBS/2021/575 | GGZ - Aanstellen landmeter tbv erosiebestrijdingsdossier 'Murissonstraat' 
Samenvatting

In het kader van het erosiebestrijdingsplan wordt door de dienst voorgesteld om een landmeter aan te 
stellen voor afwerking dossier 'Murissonstraat'. 

Besluit: Goedgekeurd

26. CBS/2021/577 | Aanleg mountainbikeparcours Noordkaai: ontwerp en realisatie. Goedkeuring 
bestek en lijst aan te schrijven aannemers. 
Samenvatting

Naar aanleiding van de sloop van de panden rond de Leieboorden worden tijdelijke invullingen op de 
vrijgekomen sites voorzien. Ter hoogte van de site Rijselstraat - Noordkaai wordt de aanleg van de 
mountainbike parcours voorzien. Voor de opmaak van het ontwerp en realisatie werd een bestek en lijst 
van aan te schrijven aannemers opgemaakt ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

27. CBS/2021/589 | 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

28. CBS/2021/570 | Rechttrekken buslijn 81/82 na einde beperkt eenrichtingsverkeer op Lauweplaats 
Besluit: Verdaagd



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

29. CBS/2021/576 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de Moorselestraat. Aanpassen 
parkeerreglementering (doodlopend stuk). TE VERWIJZEN NAAR DE VOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING 
Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement betreffende de Moorselestraat. Aanpassen parkeerreglementering 
(doodlopend stuk). Te verwijzen naar de volgende gemeenteraadszitting

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

30. CBS/2021/574 | 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

KLIMAAT

OMGEVING

31. CBS/2021/523 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Sint-
Jansmolenstraat 9/11, 8930 Menen 
Samenvatting

Het perceel Menen 1e afdeling, sectie E, nr. 879 K2, gelegen te Sint-Jansmolenstraat 9/11, 8930 
Menen schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

GROENDIENST

32. CBS/2021/569 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen 
Samenvatting

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

33. CBS/2020/2466 | Omgevingsvergunningsaanvragen 



Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2021/566 | Verdeling van twee aanpalende woningen gelegen in de Kattewegel nr. 29 en 30 
te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, percelen nrs. 335 g en 337 g - 
Dossier 1089 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van twee aanpalende woningen gelegen in de Kattewegel nr. 29 en 30 te 
Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, percelen nrs. 335 g en 337 g, zie 
bijgevoegd kadasterplan meegestuurd door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

35. CBS/2021/564 | Huisvesting - Kennisname van PV Wooninspectie wegens inbreuken op 
Wooncode en herstelvordering. Beslissing tot aansluiting bij de herstelvordering. 
Samenvatting

De Wooninspectie West-Vlaanderen stelt herstelvordering in bij Parket West-Vlaanderen voor een pand 
gelegen in Menen.  Het Schepencollege beslist om zich aan te sluiten bij de herstelvordering.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

36. CBS/2021/597 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 31 maart 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 31 maart 2021 voor een totaalbedrag 
van 63.710,29 euro.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/604 | Vastleggen hoorzitting - bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting - 
kohierartikel 020007733 - aanslagjaar 2020 
Samenvatting

Vastleggen hoorzitting mbt bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 
aangaande kohierartikel 020007733 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2021/605 | Vastleggen hoorzitting - bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting - 
kohierartikel 020010201 - aanslagjaar 2020 



Samenvatting

Vastleggen hoorzitting mbt bezwaarschrift tegen de algemene gemeentebelasting 
aangaande kohierartikel 020010201 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

39. CBS/2021/506 | Patrimonium- concessie Sporthal Rekkem - concessievergoeding i.k.v. 
verplichte coronasluiting 
Samenvatting

Gezien eerdere beslissing van het College van burgemeester en schepenen om tijdelijke 
betalingsopschorting toe te staan van concessievergoeding voor cafetaria Sporthal Ter Steenland te 
Rekkem (SC 29.04.2020), tijdens de eerste coronagolf, stelt de vraag zich of ook nav de 
navolgende  sluiting sinds de 2e coronagolf (sinds 19.10.2020 tot heden) eveneens de betaling van 
concessievergoeding wordt opgeschort.  

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

40. CBS/2021/601 | 100 jaar Sociaal Wonen in Menen van 12 april tot 9 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van allerlei activiteiten in het kader van '100 jaar 
Sociaal Wonen in Menen' van 12 april tot 9 juli 2021 in de Schonekeerstraat, Diksmuideplein en 
Kasteeldreef. Er wordt ook toestemming gevraagd voor de plaatsing van een container.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2021/602 | Dartsrun op 11 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een dartsrun op 11 april 2021 te Menen 
(Diefhondbos en Jaagpad).

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/603 | Fietseducatie van 19 tot 29 april 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 'Fietseducatie' van 19 tot 29 april 2021 te 
Lauwe en Rekkem.

Organisatie: Dienst Veiligheid en Samenleven

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR



43. CBS/2021/440 | Verhuis vereniging Valcolores/Valterra naar gemeentehuis Lauwe. Principiële 
goedkeuring van gebruiksovereenkomst. 
Samenvatting

Verhuis socio-culturele vereniging Valcolores-Valterra van het oude cultuurcentrum naar gemeentehuis 
Lauwe - afspraken met de vereniging en goedkeuring van gebruiksovereenkomst lokalen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

(KUNST)ONDERWIJS

OMGEVING

44. CBS/2021/572 | RITO site - workshop met Polo-architecten. 
Samenvatting

RITO site - workshop met Polo-architecten.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

PERSONEEL

45. CBS/2021/598 | GBS de Wonderwijzer: ambtshalve met pensioenstelling van een onderwijzeres. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer: ambtshalve met pensioenstelling van een onderwijzeres.

Besluit: Goedgekeurd

SABK

46. CBS/2021/608 | Vervangingen vastbenoemde leerkrachten Academie voor Beeld vanwege 
langdurige ziekte 
Samenvatting

Vervangingen vastbenoemde leerkrachten Academie voor Beeld vanwege langdurige ziekte

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

47. CBS/2021/573 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: toekennen eervol ontslag vanaf 
1 november 2021 wegens bereiken pensioenleeftijd. 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

ARCHIEF

48. CBS/2021/586 | Subsidieaanvraag Horizon 2025 - toegankelijkheid belfort als uitkijktoren - 
aanpassing aanvraag 



Samenvatting

Subsidieaanvraag Horizon 2025 - toegankelijkheid belfort als uitkijktoren - Aangepaste aanvraag voor 
nieuwe selectieronde 2/04/2021

Besluit: Goedgekeurd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

49. CBS/2021/542 | Duivenanalyse - plaatsing dispensers 
Samenvatting

Vets for City Pigeons, aangesteld voor de bestrijding van de duivenproblematiek op ons grondgebied 
met de R-12-korrel, voerde een numeriek topografisch onderzoek uit. Dit onderzoek is de basis voor het 
bepalen van de optimale locaties van de dispensers en de optimale hoeveelheid voer. 

Uit het onderzoek blijkt de kern van het probleem zich te bevinden onder de brug van de N32. De 
populatie is veel groter dan gedacht en wordt geschat op 500 duiven. Door de grote 
reproductiecapaciteit verbonden met de populatie is deze plek prioritair. Om enkel deze locatie te 
voederen is 15 kg R-12-korrel nodig per maand, waardoor de kosten hoger zijn dan geraamd. Om de 
problematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken en het aantal duiven snel te doen dalen wordt 
geopteerd nog steeds de tweede dispenser te plaatsen bij Eigen Woonst (Ieperstraat 113). De kost 
voor het extra voer bedraagt €5.808. 

Besluit: Goedgekeurd

ARMOEDEBESTRIJDING

CULTUUR

50. CBS/2020/2840 | Uitpas in Menen 
Samenvatting

In het Meerjarenplan wordt via actie 040401 verwezen naar de doelstelling 'Wij verhogen de participatie 
en integratie van mensen in armoede'. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

PERSONEEL

PERSONEEL

51. CBS/2021/567 | Afdeling Secretariaat en IDPB - aanvraag verlenging van de ter beschikking 
stelling van een statutair ambtenaar ikv contact- en bronopsporing via W13 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB - aanvraag verlenging van de ter beschikking stelling van een statutair 
ambtenaar ikv contact- en bronopsporing via W13

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

52. CBS/2021/585 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - adjunct-technisch coördinator-
werkvoorbereider (C1-C3) (m/v) - opnieuw vacant verklaren van de functie 



Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - adjunct-technisch coördinator-werkvoorbereider (C1-
C3) (m/v) - opnieuw vacant verklaren van de functie

Besluit: Goedgekeurd

53. CBS/2021/587 | Administratieve diensten - definitieve goedkeuring nieuwe werktijdregeling voor 
administratief personeel Stad en OCMW. 
Samenvatting

Administratieve diensten - definitieve goedkeuring nieuwe werktijdregeling voor administratief personeel 
Stad en OCMW.

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2021/590 | Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - 
definitieve goedkeuring nieuwe werktijdregeling voor de gemeenschapswachten. 
Samenvatting

Afdeling stadsontwikkeling - dienst veiligheid/gemeenschapswachten - definitieve goedkeuring nieuwe 
werktijdregeling voor de gemeenschapswachten.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen
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(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


