
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 23 januari 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Waarnemend Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2019/153 | 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: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

2. CBS/2019/135 | Ingezonden evenementenformulieren van 7 januari 2019 tot 14 

januari 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Goedgekeurd 

 

3. CBS/2019/137 | Uitnodigingen CBS  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen 

Besluit: Goedgekeurd 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

4. CBS/2019/050 | Scholengemeenschap (SG) de Leiebrug: budgetvoorstel 2019  



Samenvatting 

De scholengemeenschap de Leiebrug waar de GBS Rekkem - Barthel en de GBS Lauwe - de 

Wonderwijzer deel van zijn, maakt ieder jaar een budget op voor werkingskosten. 

De verrekening van de uitgaven en inkomsten gebeurt op basis van de leerlingenaantallen in de 

verschillende scholen van De Leiebrug op teldatum van het jaar voorafgaand aan het jaar 

waarvoor het budget wordt opgemaakt. 

  

Besluit: Goedgekeurd 

 

5. CBS/2019/053 | lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Menen: memorandum 

aan het stadsbestuur 2019-2024  

Samenvatting 

Kennisgeving Memorandum aan het stadsbestuur Menen 2019-2024: Aandachtspunten en 

bekommernissen van het LOP voor het strategisch meerjarenplan 2020-20 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/054 | lokaal overlegplatfrom (LOP) basisonderwijs Menen: algemene 

vergadering 07/01/19 - power point presentatie agenda  

Samenvatting 

Kennisgeving presentatie van de besproken agendapunten in de algemene vergadering van het 

LOP basisonderwijs Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. CBS/2019/092 | Kennisgeving onderwijs: brief aan ouders van kinderen geboren in 

2017  

Samenvatting 

Kennisgeving onderwijs brief gericht aan ouders.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/034 | Verslag van de vorige zitting dd. 16 januari 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 16 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

9. CBS/2019/111 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 30 januari 2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad dd. 30 januari 2019 dienen verdeeld te worden per 

schepen. 

De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.  



Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/089 | De Meiboom - Voor Ons Volk: vernieuwen mandaten voor de 

legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

De Meiboom - Voor Ons Volk: vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/106 | Toerisme Leiestreek - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 

2019-2024  

Samenvatting 

Toerisme Leiestreek - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/113 | CEVI - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

CEVI - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/120 | BITLAR - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

BITLAR - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/126 | POOLSTOK - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

POOLSTOK - vernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

15. CBS/2019/129 | ELK ZIJN HUIS - hernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-

2024  

Samenvatting 

ELK ZIJN HUIS - hernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/130 | WONEN REGIO KORTRIJK - hernieuwen mandaten voor de 

legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

WONEN REGIO KORTRIJK - hernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 



17. CBS/2019/140 | VVSG - hernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024  

Samenvatting 

VVSG - hernieuwen mandaten voor de legislatuur 2019-2024 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/145 | De LIJN - vertegenwoordiging  

Samenvatting 

De LIJN - vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen 

Besluit: Goedgekeurd 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

19. CBS/2019/114 | Aanvraag tot derde verlenging projectsubsidie Agentschap 

Binnenlands Bestuur met betrekking tot de beheersing van gewelddadige 

radicalisering en de strijd tegen het radicalisme.  

Samenvatting 

Aanvraag tot derde verlenging projectsubsidie Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking 

tot de beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme. 

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

20. CBS/2019/146 | Aanvraag slotevenement 't kot, Zuidstraat  

Samenvatting 

Jonathan Eggermont (Uit de Marge) wenst een slotevenement te organiseren op zaterdag 26 

januari 2019.  

Hij vraagt toestemming om met de jongeren een graffitiactiviteit te organiseren op het gebouw, 

voor het gebouw gesloopt wordt. 

Besluit: Goedgekeurd 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

21. CBS/2019/134 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/150 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/156 | Gemeentelijke aanpassingspremie  

Samenvatting 



Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/157 | Gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/158 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.   

Besluit: Goedgekeurd 

AGB 

AGB 

26. CBS/2019/175 | Gebruik van de woning ( Noordkaai 28 ) door Uit De Marge voor 

jongerenopbouwwerk.  

Samenvatting 

Er wordt gevraagd of Uit De Marge het pand in de Noordkaai 28 ( eigendom van AGB ) kan 

gebruiken om de om samen met de jongeren de ‘kot-werking’ verder te zetten.  

Besluit: Goedgekeurd 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

27. CBS/2019/102 | Leveren en plaatsen van 6 waterontharders sportgebouwen Menen. 

Ambtshalve verbreking overeenkomst toepassing artikelen 44 en 47 KB Uitvoering.  

Samenvatting 

Op 16 juli 2018 B 59 gunde het CBS deze opdracht aan Totaaltechniek Vlaanderen uit Lauwe bij 

procedure beperkte waarde aanvaarde factuur. Op heden werd de opdracht nog steeds niet 

uitgevoerd spijts aanmaning en ingebrekestelling. Ten einde de realisatie te bekomen is verbreking 

overeenkomst aangewezen zodoende de opdracht aan andere kandidaat volgens rangorde te 

kunnen toewijzen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/104 | Sloping jeugdlokaal Zuidstraat. Gunning van de opdracht.  

Samenvatting 

Op 26 november 2018 nam het CBS kennis van het bevel van de burgemeester over te gaan tot 

de dringende sloping van het jeugdlokaal gelegen site Zuidstraat te Menen. Op 17 december 2018 

keurde het CBS het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking) tot aanstelling van een aannemer onder toepassing artikel 157 Gemeentedecreet 

en artikel 42 §1-1)b Overheidsopdrachtenwet 2016. Gunning wordt voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/138 | Bouw Bezinningsruimte Rekkem. Perceel Technieken : sanitair 

verwarming. Voorlopige oplevering. Goedkeuring.  



Samenvatting 

De voorlopige oplevering voor dit perceel gebeurde op 22 november 2018. Om rechtsgeldig te 

zijn dient het PV door het CBS als bouwheer te worden goedgekeurd.  

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

30. CBS/2019/144 | Structureel onderhoud wegenis : asfaltering dienstjaar 2019. 

Herhalingsopdracht. Gunning.  

Samenvatting 

Elk jaar dienen onderhoudstaken te gebeuren aan het uitgebreid wegenbestand in onze stad. Deze 

opdracht wordt uitbesteed bij open aanbesteding. In  2017 werd aannemer Devriese Koolkamp 

aangesteld. Voor 2019 wordt opnieuw de gunning bij herhaling aan Devriese voorgesteld, net als 

in 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/155 | Verkaveling OMV_2018058062 Bruggestraat 454-454A-464. 

Verkavelingsovereenkomst en verkoopbaarheid. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Bij een verkaveling horen doorgaans ook inrichtingswerken van infrastructuur voor het openbaar 

domein en aanleg nutsleidingen. Daartoe wordt met de verkavelaar een 

verkavelingsovereenkomst afgesloten. Daarin worden ook de voorwaarden voor het attest van 

verkoopbaarheid bepaald (art. 4.1.16 §2 V.C.R.O.). Beide dienen goedgekeurd door het CBS. 

Besluit: Goedgekeurd 

OPENBARE WERKEN 

32. CBS/2019/139 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1891-1892-1893-1895-1896-1897-1898  

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 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

33. CBS/2019/154 | 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 

34. CBS/2019/022 | Lidmaatschap VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen  

Samenvatting 

Op 24 oktober 2018 kreeg de dienst vanuit de provincie de vraag om het lidmaatschap verder te 

zetten van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen.  



Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/103 | Vervoersregio Kortrijk: verdere stappen  

Samenvatting 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het voorontwerp van Decreet Basisbereikbaarheid 

goed. Met dit decreet wordt het Vlaamse mobiliteitsbeleid hervormd. Vlaanderen wordt daarbij in 

verschillende vervoersregio’s ingedeeld. Menen werd ondergebracht in ‘Vervoersregio Kortrijk’. 

Besluit: Goedgekeurd 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

36. CBS/2019/107 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/117 | Aanvraag tot het plaatsen van permanente wegwijzers  

Samenvatting 

Aanvraag tot het plaatsen van wegwijzers naar vakantiewoning Tybert 

Besluit: Goedgekeurd 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

38. CBS/2019/112 | 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 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

39. CBS/2019/116 | Onderhoud Groenzones dienstjaar 2019. Gunning.  

Samenvatting 

Ieder jaar is een ruim areaal aan groenperken te onderhouden binnen het openbaar domein. Een 

deel wordt uitgevoerd in eigen regie. Voor het grootste deel worden daartoe elk jaar aannemers 

aangesteld. Dit betreft een opdracht in exploitatiebudget toe te wijzen na 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 

Besluit: Goedgekeurd 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

40. CBS/2019/115 | GEMEENTEBELASTING OP TABAKSWINKELS  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting tabakswinkels. Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



41. CBS/2019/121 | GEMEENTEBELASTING OP NACHTWINKELS  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentebelasting nachtwinkels. Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/123 | GEMEENTEBELASTING OP TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op telecommunicatieapparatuur. 

Aanslagjaar 2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

SPORT 

SPORTDIENST 

43. CBS/2019/131 | Medewerking stad Menen aan dossier Grenslandscholen openstellen 

schoolsportinfrastructuur  

Samenvatting 

Het CBS keurt de nota omtrent de samenwerking tussen Grenslandscholen en stad Menen goed. 

Besluit: Goedgekeurd 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

44. CBS/2019/141 | Ontmoetingsavond op vrijdag 25 januari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie door de jeugdraad van een 

ontmoetingsavond in vzw Frank, gelegen in de Koningstraat op vrijdag 25 januari 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/142 | Princiepsbeslissing: A Rett Toi Pour Courir op 22 mei 2020  

Samenvatting 

A Rett Toi Pour Courir is een loopmarathon die verschillende steden aandoet ten voordele van 

kinderen met het Rett-syndroom. In 2020 zou deze wedstrijd in Menen haar aankomst willen 

organiseren. Hiervoor wil de organisatie ook samenwerken met de Grensloop. De organisatie 

zou graag de principiële goedkeuring verkrijgen inzake de datum (22 mei), aankomstplaats en 

samenwerking met de Grensloop. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/143 | Techno Am Markt in café Bar-Choc op zaterdag 26 januari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van techno Am markt op zaterdag 26 januari 

2019 in café Bar-Choc met afwijking van het sluitingsuur tot 04u00. Normaal sluitingsuur is 

03u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



47. CBS/2019/149 | Kom Op tegen Kanker actie op 28 januari 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een actie ten voordele van Kom Op 

tegen Kanker op maandag 28 januari 2019 in jeugdhuis 't Schipke te Lauwe met afwijking van het 

sluitingsuur tot 03u00. Normaal sluitingsuur is 01u00.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/161 | Kindercarnaval en Showavond prinses carnaval stad Menen op 2 

februari 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Kindercarnaval en Showavond 

Prinses Carnaval stad Menen 2019 op 2 februari in de polyvalente zaal Park ter Walle te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/162 | Oldtimerrun te Rekkem op 16 maart 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Oldtimerrum te Rekkem op 16 

maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/163 | Aspirine op 2 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de chirofuif Aspirine op zaterdag 2 maart 

2019 in zaal Barthel te Rekkem met afwijking van het sluitingsuur tot 05u00. Normaal sluitingsuur 

is 03u00. In de aanvraag wordt er melding gemaakt van het schenken van sterke dranken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/165 | Carnavalsoptocht bulo Blijdhove op 1 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een optocht van de leerlingen van bulo 

Blijdhove ter gelegenheid van carnaval op vrijdag 1 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/166 | Carnavalsfeest GBS Barthel op 28 februari 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het carnavalsfeest van GBS Barthel op 1 

maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/167 | Dropping scouts Lauwe op 23 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de dropping van scouts Lauwe in Hoeve 

Delaere op zaterdag 23 februari 2019. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/168 | Kazemattentocht op 23 februari 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Kazemattentocht, van wandelclub 'De 

12u van Lauwe', op zaterdag 23 februari 2019. Tevens wordt er toestemming gevraagd het 

parcours te bewegwijzeren met tijdelijk wegwijzers.  

Besluit: Goedgekeurd 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

55. CBS/2019/098 | Samenstelling RVB en AV CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

CC De Steiger vzw vraagt een afvaardiging van stad Menen en de Stedelijke Cultuurraad voor de 

samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering.  

Besluit: Verdaagd 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

56. CBS/2019/152 | Goedkeuring uitbetaling projecttoelage 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling projecttoelage 2019: Davidsfonds Lauwe kunstparcours op 26 januari 

2019 

Besluit: Goedgekeurd 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

57. CBS/2019/122 | Vraag Stad Kortrijk ivm inrichten woonwagenpark op LAR t.g.v. 

Paasfoor 2019  

Samenvatting 

Vraag stadsbestuur Kortrijk tot inrichten woonwagenpark op oostelijke parking LAR tgv Paasfoor 

2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/171 | Aanvraag Platform Grensland Menen-Wervik voor ondersteuning via 

convenant  

Samenvatting 

Aanvraag Platform Grensland Menen-Wervik voor ondersteuning convent/jaarlijkse financiële 

ondersteuning (verdeling Menen/Wervik) 

Besluit: Verdaagd 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

59. CBS/2019/133 | Kampeerautoterrein - goedkeuring  

Samenvatting 

Dienst Toerisme kreeg in 2017 een provinciale infrastructuursubsidie toegekend voor de aanleg 

van een kampeerautoterrein naast de sporthal in de Sluizenkaai. 



Het schepencollege heeft in de zitting van 23 april 2018 gevraagd naar een wijziging van locatie, 

namelijk naast het zwembad/Badhuis. Dit dossier werd geagendeerd voor de zitting van 10 

september 2018, maar werd van de agenda verwijderd. 

Op vraag van de nieuwe schepen van toerisme wordt het punt opnieuw geagendeerd. 

Besluit: Verdaagd 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

60. CBS/2019/091 | Goedkeuring in disponibiliteit stelling, statutaire administratief 

medewerkster bibliotheek.  

Samenvatting 

Goedkeuren in disponibiliteit stelling statutair administratief medewerkster 30,4/38 in de 

Bibliotheek 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2019/100 | Goedkeuring in disponibiliteit stelling, statutair hulptechnieker 

Technische dienst  

Samenvatting 

Goedkeuren in disponibiliteit stelling statutair hulptechnieker 30,4/38 ten behoeve van de 

Technische dienst stad Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

62. CBS/2019/105 | Goedkeuren aanvragen uittredingsvergoeding voormalige schepenen  

Samenvatting 

Goedkeuren aanvragen uittredingsvergoedingen voormalige schepenen.  

Besluit: Verdaagd 

 

63. CBS/2019/124 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure Boekhouder 

B1-B3 (m/v) afdeling Financiële Zaken  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure boekhouder B1-B3 (m/v) ten behoeve van 

de afdeling Financiële Zaken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

64. CBS/2019/169 | Goedkeuring aanstelling in equivalenten monitoren en/of 

jobstudenten hoofd - en jeugdanimator, jobstudenten poetspersoneel en animatoren-

vrijwilligers t.b.v. afdeling vrijetijdszaken, jeugddienst voor de speelpleinwerking 

tijdens de krokus - en paasvakantie 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring aanstelling in equivalenten monitoren en/of jobstudenten hoofd - en jeugdanimator, 

jobstudenten poetspersoneel en animatoren-vrijwilligers t.b.v. afdeling vrijetijdszaken, jeugddienst 

voor de speelpleinwerking tijdens de krokus - en paasvakantie 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



Namens het college van burgemeester en schepenen 

Waarnemend Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


