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D-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2021/957 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 02.06.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad met publiek op woensdag 02.06.2021 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 02.06.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
met publiek op woensdag 02.06.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2021/985 | 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



3. CBS/2021/973 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te 
Menen, Lauwe en Rekkem. Wijziging. Vaststelling 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te Menen, Lauwe en Rekkem. 
Wijziging. Vaststelling.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

4. CBS/2021/989 | Doorverwijzing naar Gemeenteraad - Goedkeuring Bijenplan 
Samenvatting

Het Bijenplan werd principieel goedgekeurd in het college van Burgemeester en schepenen van 
05.05.2021. Deze versie werd voorgelegd aan de deelnemers van de brainstormsessie omtrent het 
bijenplan in 2020 en aan de leden van de Milieuraad. Het Bijenplan ligt nu voor ter definitieve 
goedkeuring en doorverwijzing naar de Gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2021/984 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras 
Samenvatting

De aanvragen tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2021- 2025 
worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

JURIDISCHE DIENST

6. CBS/2021/975 | Fiscale betwisting - Beslissing tot voeren van verweer en aanstelling raadsman 
in fiscaal juridisch dossier . 
Samenvatting

In het kader van een fiscale procedure m.b.t. belasting verwaarlozing en de uitvoering via onroerend 
beslag, is het noodzakelijk een raadsman aan te  stellen tot voeren van verweer in naam van de stad 
Menen , de financieel directeur en het schepencollege, dit naar aanleiding van de dagvaarding tot 
derdenverzet m.b.t. het onroerend beslag. 

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

7. CBS/2021/982 | GBS Barthel (Rekkem) - aanwervingsprocedure directeur 



Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - aanwervingsprocedure directeur

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

8. CBS/2021/978 | Stad - bevorderingsprocedure directeur Interne Dienstverlening en Organisatie / 
HR manager (A5a-A5b) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Stad - bevorderingsprocedure directeur Interne Dienstverlening en Organisatie / HR manager (A5a-
A5b) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

9. CBS/2021/980 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Goedkeuren opnieuw vacant verklaring van de 
functie van medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Goedkeuren opnieuw vacant verklaring van de functie van medewerker 
stadsmarketing (C1-C3) (m/v) en opstarten verkorte selectieprocedure

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

10. CBS/2021/962 | Uitnodiging algemene vergadering Poolstok cv. 
Samenvatting

Menen is lid van Poolstok cv. Op 28 mei 2021 is de algemene vergadering gepland (digitaal) en aan het 
schepencollege wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen. 

Besluit: Ter kennis genomen

11. CBS/2021/964 | W13 - uitnodiging algemene vergadering op 28 mei 2021 
Samenvatting

Aan het schepencollege wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van W13 die op 28 mei 2021 plaatsvindt.

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIE

12. CBS/2021/915 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 21.04.2021 



Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 21.04.2021

Besluit: Ter kennis genomen

13. CBS/2021/926 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 12.05.2021 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 23.04.2021 
Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 12.05.2021
- Verslag Raad van Bestuur dd. 23.04.2021

Besluit: Ter kennis genomen

JEUGD

JEUGDDIENST

14. CBS/2021/936 | Ter kennisname nota project speelkeet 
Besluit: Verdaagd

AGB

AGB

15. CBS/2021/918 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (4 mei 2021). 
Samenvatting

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen ( 4 mei 2021 ) wordt hierbij overgemaakt.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

16. CBS/2021/937 | 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

17. CBS/2021/925 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 



Samenvatting

Op maandag 19 april 2021 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit samengeroepen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

OMGEVING

OMGEVING

18. CBS/2021/912 | Verslag werkoverleg Menen - intercommunale Leiedal. 
Samenvatting

Verslag werkoverleg Menen - intercommunale Leiedal.

Besluit: Ter kennis genomen

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

19. CBS/2021/881 | Startnota brug Wevelgem-Lauwe. 
Samenvatting

Kennisname Startnota Brug Lauwe-Wevelgem.

Besluit: Ter kennis genomen

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOORD-ZUID

20. CBS/2021/965 | Verslag algemene vergadering Wereldraad van 25 februari 2021. 
Samenvatting

Verslag van de Algemene Vergadering van de Wereldraad van 25 februari 2021 (zie bijlage)

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

21. CBS/2021/903 | Ingezonden evenementenformulieren van 30 april 2021 tot 12 mei 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en meldingen.

Besluit: Ter kennis genomen

CULTUUR

CC DE STEIGER

22. CBS/2021/945 | Algemene vergadering CC De Steiger. Te verwijzen naar de gemeenteraad 



Samenvatting

Op dinsdag 22 juni om 19u30 is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger. 

We wachten de Corona-maatregelen af om te beslissen als deze vergadering online of fysiek zal plaats 
vinden.  

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

PERSONEEL

PERSONEEL

23. CBS/2021/917 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken.

Besluit: Ter kennis genomen

24. CBS/2021/938 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - verkorte selectieprocedure 
technisch medewerker - elektricien (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - verkorte selectieprocedure technisch medewerker - 
elektricien (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

25. CBS/2021/972 | Ouderenadviesraad: vraag verdeling Vlaams Noodfonds 
Samenvatting

De voorzitter van de ouderenadviesraad bezorgt het College van Burgemeester en Schepenen een 
vraag omtrent de verdeling van de middelen van het Vlaams Noodfonds. 

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT

26. CBS/2021/963 | W13 Verslag van de raad van bestuur van 30 april 2021. 
Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van W13 dat op 30 april 
2021 plaatsvond. 

Besluit: Ter kennis genomen

SECRETARIE

27. CBS/2020/2521 | Verslag van de vorige zitting dd. 5 mei 2021 



Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 5 mei 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

28. CBS/2021/789 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 2 juni 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 2 juni 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 

29. CBS/2021/904 | De Lijn - 30e algemene vergadering van aandeelhouders dd. 25.05.2021 
Samenvatting

De Lijn - 30e algemene vergadering van aandeelhouders dd. 25.05.2021

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2021/906 | Wonen Regio Kortrijk - Algemene vergadering op maandag 31 mei 2021 om 18.00 
uur via videoconferentie. 
Samenvatting

Wonen Regio Kortrijk - Algemene vergadering op maandag 31 mei 2021 om 18.00 uur via 
videoconferentie.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2021/940 | De Watergroep: Algemene vergadering dd. 11.06.2021 
Samenvatting

De Watergroep - Algemene vergadering dd. 11.06.2021

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

32. CBS/2021/927 | Bestuurlijke politie. Politieverordening door de burgemeester dd. 11.05.2021 
(toegangsverbod perceel Lauwbergstraat te Menen). Doorverwijzing naar gemeenteraad 
02.06.2021 ter bekrachtiging 
Samenvatting

Op 11 mei 2021 vaardigde de burgemeester een tijdelijke politieverordening  uit inzake maatregel ter 
vrijwaring openbare veiligheid en openbare rust (toegangsverbod) voor het perceel gelegen 
Lauwbergstraat in Menen (bij Goed Ter Heule). Deze beslissing dient conform art. 134 §1 NGW te 
worden bekrachtigd door eerstvolgende gemeenteraad, teneinde verder geldig te kunnen zijn. Het 
dossier dient daarom te worden verwezen naar de gemeenteraad van 02.06.2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



JEUGD

JEUGDDIENST

33. CBS/2021/942 | Jeugd: Opstart nieuwe jeugdbeweging in Lauwe 'SKIVER' 
Samenvatting

SKIVER is een nieuwe jeugdbeweging die van start zou gaan in Lauwe. SKIVER is een inclusieve 
jeugdbeweging met nadruk op kinderen met een beperking. Tevens is dit een mooie samenwerking 
tussen de 3 jeugdbewegingen in Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

34. CBS/2021/921 | Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst - Goedkeuring aanstelling in equivalenten - 
jobstudenten, monitoren en vrijwilligers ten behoeve van de speelpleinwerkingen zomer 2021 
Samenvatting

Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst - Goedkeuring aanstelling in equivalenten - jobstudenten, monitoren 
en vrijwilligers ten behoeve van de speelpleinwerkingen zomer 2021

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

35. CBS/2021/884 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2021/886 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/887 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2021/889 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd



WOON- EN THUISZORG

THUIS- EN OUDERENZORG

39. CBS/2021/933 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 2 juni 2021: 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. 
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.

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

40. CBS/2021/876 | Herinrichten Tabaksfrabiek. Goedkeuring verrekening perceel 3 elektriciteit voor 
indienststelling rookluik. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (< 
30.000 euro excl. btw). 
Samenvatting

Herinrichten Tabaksfrabiek. Goedkeuring verrekening perceel 3 elektriciteit voor indienststelling 
rookluik. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (< 30.000 euro excl. btw).

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

41. CBS/2021/970 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot vestiging van opstalrecht voor 
Brandweerkazerne Menen gelegen Krommebeekstraat 34a in Menen. Voor doorverwijzing naar 
gemeenteraad van 2 juni 2021. 
Samenvatting

In verdere uitvoering van de kaderovereenkomst met Hulpverleningszone Fluvia, wordt in het kader van 
de realisatie van het kazerneringsproject van Fluvia het ontwerp van notariële opstalovereenkomst 
voorgelegd tussen de stad Menen en Fluvia met betrekking tot het verlenen van een opstalrecht aan 
Fluvia voor de brandweerkazerne te Menen, Krommebeekstraat 34a. De kosten verbonden aan de 
exploitatie van de kazerne-infrastructuur vallen gedurende de duur van het opstalrecht ten laste van 
Fluvia. De grond blijft in eigendom van de opstalgever; de notariële akte tot opstalrecht zal worden 
verleden uiterlijk 30 juni  2021; de ontwerpakte tot vestiging van opstal dient worden verwezen naar 
eerstvolgende gemeenteraad van 02 juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

42. CBS/2021/901 | Aankoop chassis cabine open laadbak kipper voor technische dienst afdeling 
Lauwe Stad Menen.  Goedkeuring PV voorlopige oplevering. 



Samenvatting

Aankoop chassis cabine open laadbak kipper voor technische dienst afdeling Lauwe Stad Menen. 
Goedkeuring PV voorlopige oplevering.

Besluit: Goedgekeurd

GROENDIENST

43. CBS/2021/922 | Snoezelbos Volkslaan - Bruggestraat - P.V. van voorlopige oplevering - 
goedkeuring 
Samenvatting

In het kader van de projectoproep "Natuur in je Buurt 2019 Natuurlijk Goed" werd het Snoezelbos 
aangelegd.
De groenaanleg werd volledig uitgevoerd.
Bijgevolg wordt goedkeuring gevraagd voor de voorlopige oplevering.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

44. CBS/2021/910 | Omgevingsaanleg Oude Leielaan: Voorstel tot gunning 
Samenvatting

Omgevingsaanleg Oude Leielaan: voorstel van gunning

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/932 | Overeenkomst Aquafin - Stad Menen studieopdracht Renovatie riolering 
Engelandstraat - Ijzerstraat 
Samenvatting

Aquafin legt een overeenkomst ter ondertekening voor tot uitvoering studieopdracht renovatie riolering 
Engelandstraat - Ijzerstraat. De opstart van deze studie werd goedgekeurd in CBS/2020/119 en de 
opdracht is opgenomen in het takenpakket 2021 van RioPact.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

46. CBS/2021/949 | 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

47. CBS/2021/832 | Rechttrekken buslijn 81/82 na einde beperkt eenrichtingsverkeer op Lauweplaats 
Besluit: Verdaagd



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

48. CBS/2021/902 | Aankoop signalisatie 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

BEGRAAFPLAATSEN

BURGERLIJKE STAND

49. CBS/2021/874 | Begraafplaatsenbeheer: te verwijderen graven begraafplaats Menen 1988 
Samenvatting

Begraafplaatsenbeheer: goedkeuring te verwijderen graven 1988 begraafplaats Menen

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

50. CBS/2021/914 | Goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van 
bijenkasten - begraafplaats Lauwe 
Samenvatting

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van bijenkasten op het openbaar 
domein, kaderend binnen het bijenplan van Stad Menen. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

51. CBS/2021/628 | Adviesvraag GRUP KR8. 
Samenvatting

Adviesvraag op GRUP KR8.

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2021/814 | PRUP Zilveren Spoor. Adviesvraag. 
Samenvatting

Adviesvraag PRUP Zilveren Spoor.

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

53. CBS/2020/2522 | Omgevingsvergunningsaanvragen 



Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2021/883 | Verdeling van diverse percelen met de bedrijfsgebouwen gelegen in de 
Moorselestraat 165 en 165+ te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, deel 
van percelen nrs. 157 h, 154 d en 154 b - Dossier 1100 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van diverse percelen met de bedrijfsgebouwen gelegen in de Moorselestraat 
165 en 165+ te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, deel van percelen nrs. 157 
h, 154 d en 154 b, zie bijgevoegd opmetingsplan van Landmeter-expert Johan Scherpereel.

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2021/920 | Verdeling van een woonhuis op en met grond gelegen in de Waalvest 106 te 
Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1007/04 D - Dossier 1101 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond gelegen in de Waalvest 106 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, perceel nr. 1007/04 D - zie bijgevoegd kadasterplan 
meegestuurd door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

HUISVESTING

56. CBS/2021/913 | 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

JURIDISCHE DIENST

57. CBS/2021/896 | Rechtszaken en betwistingen - Beslissing tot heraanstelling raadsman (Hoger 
Beroep) met oog op voeren van verweer in het kader van een schadedossier. 
Samenvatting

In het kader van een schadedossier m.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid van de stad is juridische 
bijstand aangewezen met het oog op voeren van verweer in de procedure hoger beroep.  Ter vrijwaring 
van de rechten van de stad Menen dient hiertoe een raadsman te worden aangesteld.

Besluit: Goedgekeurd



FINANCIËN

FINANCIËN

58. CBS/2020/2528 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 19 mei 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 19 mei 2021 voor een totaalbedrag van 
187.189,58 euro.

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2021/877 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1583, nr. 1584, nr. 1592, nr. 
1619 en 1620 voor een totaalbedrag van 291.866,01 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1583, 1584,  1592, 1629 en 1620 voor een 
totaalbedrag van 291.866,01 euro.

Besluit: Goedgekeurd

60. CBS/2021/878 | Kohier verhaalbelasting op het aanleggen van riolering. Aanslagjaar 2021. 
Samenvatting

Jaarlijkse aflossingen van de verhaalbelastingen voor het aanleggen van rioleringen volgens lijst in 
bijlage – aanslagjaar 2021.

Besluit: Goedgekeurd

61. CBS/2021/909 | Bezwaarschrift tegen de verhaalbelasting op het uitvoeren van rioleringswerken 
- kohierartikels 540000082 en 540000083 - aanslagjaar 2020 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de de verhaalbelasting op het uitvoeren van rioleringswerken aangaande 
kohierartikels 540000082 en 540000083 voor aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

62. CBS/2021/948 | Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene 
vergadering van TMVS. Te verwijzen naar de gemeenteraad van 2 juni 2021. 
Samenvatting

Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

63. CBS/2021/658 | Princiepsbeslissing: samenwerking met Jess FM 2021 
Samenvatting

Stad Menen wenst op projectmatige basis jaarlijks enkele samenwerkingen aan te gaan met Jess FM. 



Deze samenwerkingen kaderen binnen reeds bestaande of nieuwe evenementen waarbij de stad een 
opdracht geeft aan Jess FM. 

Besluit: Goedgekeurd

64. CBS/2021/943 | Permanente bewegwijzering Martinusroute 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van permanente bewegwijzering (stickers) voor de 
Martinusroute grondgebied van Menen.

Besluit: Goedgekeurd

65. CBS/2021/946 | CC Zomercafé Lauwe - comedy night op 20 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Lauwe, een comedy 
night op 20 mei 2021 in het OC Het Applauws.

Besluit: Goedgekeurd

66. CBS/2021/947 | CC Zomercafé Menen - Bun op 21 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Menen, optreden van 
Bun op 21 mei 2021 in het CC De Steiger (patio).

Besluit: Goedgekeurd

67. CBS/2021/951 | CC Zomercafé Menen - comedy night op 28 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Menen, comedy night op 
28 mei 2021 in het CC De Steiger (patio).

Besluit: Goedgekeurd

68. CBS/2021/952 | CC Zomercafé Lauwe - More news from nowhere op 3 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Lauwe, optreden More 
news from nowhere op 3 juni 2021 in het OC Het Applauws.

Besluit: Goedgekeurd

69. CBS/2021/953 | CC Zomercafé Menen - voorstelling Eva Binson en Jason Douselaere op 4 juni 
2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Menen, voorstelling van 
Eva Binson en Jason Douselaere op 4 juni 2021 in het CC De Steiger (patio).

Besluit: Goedgekeurd



70. CBS/2021/954 | CC Zomercafé Menen - Bluesnight op 11 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Menen, Bluesnight op 
11 juni 2021 in het CC De Steiger (patio).

Besluit: Goedgekeurd

71. CBS/2021/955 | CC Zomercafé Lauwe - Theater Tieret op 16 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Lauwe, Theater Tieret 
op 16 juni 2021 in het OC Het Applauws.

Besluit: Goedgekeurd

72. CBS/2021/956 | CC Zomercafé Menen - Klaas Delrue en Stefan Dixon op 18 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een CC Zomercafé te Menen, optreden Klaas 
Delrue en Stefan Dixon op 18 juni 2021 in het CC De Steiger (patio).

Besluit: Goedgekeurd

73. CBS/2021/958 | Optreden 'Meermens' op 24 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een optreden van 'Meermens' op 24 mei 2021 
te op het pleintje gelegen in de Olmenlaan te Menen (eigendom Impuls).

Organisator: vzw 't is Folk - 't Akkoord

Besluit: Goedgekeurd

74. CBS/2021/959 | Fietseducatie op 25 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Fietseducatie op 25 mei 2021 op de Parking 
De Poel te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

75. CBS/2021/960 | Carwash KSA Menen op 22 mei 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Carwash KSA Menen op 22 mei 2021 te Oude 
Leielaan Menen (Lokalen en terreinen KSA).

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

76. CBS/2021/880 | Ambtshalve inschrijving 



Samenvatting

Ambtshalve inschrijving

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

77. CBS/2021/677 | Princiepsbeslissing organisatie kunstmarkt Menen in samenwerking met de 
feitelijke vereniging Kunstmarkt Menen 
Samenvatting

Kunstmarkt Menen, een nieuw initiatief van enkele culturele verenigingen uit Menen is tevreden met de 
organisatie van de kunstmarkt vorig jaar. De kunstmarkt was een echte meerwaarde binnen het 
programma van Boulevard Solar. Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt voorgesteld 
om met dienst evenementen/cultuur samen met de vereniging de kunstmarkt in 2021 te organiseren. 

Besluit: Goedgekeurd

78. CBS/2021/950 | Principiële goedkeuring: deelname aan Buren bij Kunstenaars in oktober 2021 
Samenvatting

In afwachting van het nieuwe concept 'Atelier in Beeld', kunnen gemeenten in samenwerking met 
Zuidwest een laatste ‘Buren bij Kunstenaars’ organiseren en dit in een kostendelende formule. Buren bij 
Kunstenaars vindt plaats op  zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 van 10u tot 12u en van 14u tot 
18u.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

79. CBS/2021/595 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS De Wonderwijzer (Lauwe): vacant verklaring voor 
vaste benoeming op 01/07/2021 en kennisname overzicht vacante uren scholengemeenschap De 
Leiebrug. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - GBS De Wonderwijzer (Lauwe): vacant verklaring voor vaste benoeming op 
01/07/2021 en kennisname overzicht vacante uren scholengemeenschap De Leiebrug.

Besluit: Goedgekeurd

80. CBS/2021/898 | Dienst Vrije tijd & onderwijs: Academie voor beeld, muziek en woord : 
voorleggen scenario's opvangen impact corona op personeelsbezetting 
Samenvatting

Dienst Vrije tijd & onderwijs: academie voor beeld, muziek en woord : voorleggen scenario's opvangen 
impact corona op personeelsbezetting 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



SAMW

81. CBS/2021/905 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke aanstelling leerkracht 
pedagogische coördinatie - instrument: piano: jazz-pop-rock 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: tijdelijke aanstelling leerkracht pedagogische 
coördinatie - instrument: piano: jazz-pop-rock

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

KABINET

82. CBS/2021/961 | Kennisname verslag kwaliteitskamer 03.05.21. Goedkeuren communicatie en 
gegevensfiche. 
Besluit: Verdaagd

PERSONEEL

PERSONEEL

83. CBS/2021/908 | Burgerzaken - statutair administratief hoofdmedewerker (C4-C5) - aanvraag 
eervol ontslag wegens pensioen 
Samenvatting

Burgerzaken - statutair administratief hoofdmedewerker (C4-C5) - aanvraag eervol ontslag wegens 
pensioen

Besluit: Goedgekeurd

84. CBS/2021/911 | Secretariaat en IDPB - secretariaat - hulptechnieker/bode - vraag naar aanleiding 
van mogelijks pensioen 
Samenvatting

Secretariaat en IDPB - Secretariaat - hulptechnieker/bode - vraag naar aanleiding van pensioen

Besluit: Goedgekeurd

85. CBS/2021/916 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - verkorte selectieprocedure medewerker 
stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - intrekking aanstelling van een voltijds medewerker 
stadsmarketing (C1-C3) (m/v). 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - verkorte selectieprocedure medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - 
intrekking aanstelling van een voltijds medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) en aanstelling van 
een voltijds medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

86. CBS/2021/944 | Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - bevorderingsprocedure diensthoofd 
stadsmarketing (A1a-A3a) (m/v) - samenstelling selectiecommissie 



Samenvatting

Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - bevorderingsprocedure diensthoofd stadsmarketing (A1a-A3a) (m/v) - 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

87. CBS/2021/919 | Goedkeuring afsprakennota Renovatiecoaching in het kader van het project 
Vredestraat 6 - OCMW woning.  Het toewijzen van overheidsopdrachten en het overzicht van de 
toegewezen opdrachten aan de diverse aannemers. 
Samenvatting

De OCMW-woning Vredestraat 6 wordt energetisch gerenoveerd i.s.m. met de renovatiecoach Leiedal 
tot een bijkomende crisiswoning.  Hiervoor werd er een budget voorzien van 70.000 euro 
investeringsbudget en werd er door de Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en 
onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, een subsidie verleend van maximaal 69.601 euro. 

Besluit: Goedgekeurd
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