
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 26 juni 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, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

FINANCIËN 

JURIDISCHE DIENST 

1. CBS/2019/1490 | Hernieuwde eindafrekening in de omslag voor de brandweerkosten 

(jaren 2006-2010). Kennisname nieuwe beslissing van de gouverneur van 14.06.2019 

na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29.01.2019 en verwijzing naar 

gemeenteraad voor standpunt (in plaats van advies).  

Samenvatting 

De stad ontving recent de beslissing van de gouverneur tot  hernieuwde eindafrekening voor jaren 

2006-2012 in de omslagkosten voor de brandweer. Het is aangewezen dat de stad tijdig - binnen 

de 40 dagen- haar standpunt bepaalt omtrent deze hernieuwde eindafrekening. Een advies wordt 

niet meer gevraagd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

2. CBS/2019/1486 | Evaluatie en bijsturing woensdagnamiddagsport  

Samenvatting 

Team 8930 neemt kennis van de evaluatie en bijsturing van het programma en keurt het nieuwe 

programma goed. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing. 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

3. CBS/2019/1485 | Sint-Jansbraderie met kermis op 28 en 29 juni 2019 - aanpassing 

TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Sint-Jansbraderie op 28 en 29 juni 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

4. CBS/2019/1488 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: detachering van een 

leermeester levensbeschouwelijke vakken, rooms-Katholieke godsdienst.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: detachering van een leermeester 

levensbeschouwelijke vakken, rooms-Katholieke godsdienst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

5. CBS/2019/1477 | Afdeling Poetsdienst - Aanstellingen werkvrouwen na examen.  

Samenvatting 

Afdeling Poetsdienst - Aanstellingen werkvrouwen na examen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

6. CBS/2019/1479 | Afdeling IDO - Dienst ICT - Ontslag in onderling akkoord voltijdse 

deskundige ICT.  

Samenvatting 

Afdeling IDO - Dienst ICT - Ontslag in onderling akkoord voltijdse deskundige ICT. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. CBS/2019/1484 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur  - Omgevingsdienst -  

Kennisgeving proces-verbaal selectie Milieuconsulent B1-B3 (m/v) voltijds – 

contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 3 jaar + Voorstel 

invulling 1 functie  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur - Omgevingsdienst - Kennisgeving proces-verbaal selectie 

Milieuconsulent B1-B3 (m/v) voltijds – contractueel onbepaalde duur + samenstelling 

wervingsreserve 3 jaar + Voorstel invulling 1 functie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

8. CBS/2019/1489 | Afdeling Omgeving en Infrastructuur -  Dienst openbare werken, 

verkeer en mobiliteit - kennisgeving proces-verbaal selectie Deskundige verkeer & 

mobiliteit (B1-B3) (m/v) voltijds - contractueel onbepaalde duur + samenstelling 

wervingsreserve 3 jaar + voorstelling invulling 1 functie.  

Samenvatting 

Afdeling Omgeving en Infrastructuur -  Dienst openbare werken, verkeer en mobiliteit - 

kennisgeving proces-verbaal selectie Deskundige verkeer & mobiliteit (B1-B3) (m/v) voltijds - 

contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 3 jaar + voorstelling invulling 1 

functie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

9. CBS/2019/1416 | ZEFIER - Notulen van de algemene vergadering dd. 13.06.2019  

Samenvatting 

ZEFIER - Notulen van de algemene vergadering dd. 13.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

10. CBS/2019/1440 | MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 03.06.2019  

Samenvatting 

MIROM - Verslag Raad van Bestuur dd. 03.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/1441 | GASELWEST - Notulen algemene vergadering dd. 17.06.2019  

Samenvatting 

GASELWEST - Notulen algemene vergadering dd. 17.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

12. CBS/2019/1459 | MIROM - Proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 

12.06.2019  

Samenvatting 

MIROM - Proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 12.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

13. CBS/2019/1463 | GASELWEST - notulen RBC WEST 21.05 en 23.05.2019  

Samenvatting 

GASELWEST - notulen RBC WEST 21.05 en 23.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

14. CBS/2019/1461 | Evaluatie stedelijke vakantiewerkingen van de krokus -en 

paasvakantie 2019.  

Samenvatting 

In bijlage treft u het evaluatieverslag van de stedelijke vakantiewerkingen voor de krokus- en de 

paasvakantie. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

15. CBS/2019/1449 | 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 

16. CBS/2019/1421 | Probeeractie De Lijn / Gratis Buzzy Pass probeerabonnement  

Samenvatting 

Jongeren die de overstap maken naar het secundair onderwijs krijgen een gratis abonnement van 

de Lijn voor de maand september 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

17. CBS/2019/1457 | Verzekeringenbeheer - Afsluiten van diverse 

verzekeringscontracten voor stad Menen, OCMW Menen, AGB Woonbedrijf - VZW 

CC De Steiger - Kennisname van gunningsbeslissing  

Samenvatting 

Verzekeringenbeheer - Afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor stad Menen, OCMW 

Menen, AGB Woonbedrijf - VZW CC De Steiger - Kennisname van gunningsbeslissing  

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

18. CBS/2019/1435 | Ingezonden evenementenformulieren van 12 juni 2019 tot 19 juni 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

19. CBS/2019/1180 | Verslag van de vorige zitting dd. 19 juni 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 19 juni 2019 . 

Besluit: Goedgekeurd 

 



20. CBS/2019/1429 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 26 juni 2019  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Willy Ugille, Eddy Vandendriessche, 

Sylvianne Scherpereel, Ruben Soens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Frederik Vandamme en 

dhr. Vincent Dumortier, raadsleden Julie Roussel en Laurent Coppens. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

21. CBS/2019/1413 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop voor zes panden gelegen Barakkenstraat / 

Hoornwerk.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1422 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

23. CBS/2019/1434 | Verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. Aanpassingen 

elektriciteit. Gunning bij aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Aansluitend op de aanpassingen naar ruwbouw en binnenafwerking dient ook de elektrische 

leiding te worden herlegd. Gunning wordt voorgesteld bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/1455 | Renovatie dak douanegebouw LAR. Opdracht van werken. 

Openbare Procedure. Gunning.  

Samenvatting 

Het dak van de douanegebouwen op de LAR die van de stad eigendom zijn, is aan vernieuwing 

toe. In een onderdeel van het magazijngebouw wordt ook bij lopende aanbesteding de inrichting 

van een Businesscenter op de LAR voorzien. De herstelling werd principieel beslist door de 

Gemeenteraad van 27 februari 2019. Uit de gevoerde openbare procedure komen 5 offertes naar 

voor tot gunning aan de laagst regelmatige bieder. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/1460 | Plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke daken systeem 

Zonkracht. Lijst gebouwen voor gedetailleerd voorstel. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In zitting 13 maart 2019 opteerde het CBS om toe te treden tot Zonkracht als aankoop-en 

investeringssysteem in de plaatsing van zonnepanelen i.s.m. Leiedal en uitvoerende partners 

Beauvent en Vlaskracht. Beauvent voerde een screening uit van een uitgebreide lijst van gebouwen 



uit het stadspatrimonium. Daaruit werd een lijst afgeleid van gebouwen die momenteel reeds in 

aanmerking komen voor een mogelijke voorziening zonnepanelen. Goedkeuring wordt gevraagd 

voor opmaak gedetailleerd voorstel per gebouw. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

26. CBS/2019/1450 | 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 

ECONOMAAT 

27. CBS/2019/1426 | Aankoop 4 elektrische dienstfietsen stad Menen via groepsaankoop 

Leiedal.  

Samenvatting 

Aankoop 4 elektrische dienstfietsen stad Menen via groepsaankoop Leiedal. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

28. CBS/2019/1424 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Er worden borden fietsstraat aangekocht. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

29. CBS/2019/1341 | Nota project Barakkenstraat - Hoornwerk  

Samenvatting 

Project Barakkenstraat - Hoornwerk. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

30. CBS/2019/1451 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

goed op naam van De Pompe voor de gevraagde oppervlakte van 22 m² wordt voorgelegd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 



De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

goed op naam van Bistro Franco voor de gevraagde oppervlakte van 14,1 m² wordt voorgelegd 

aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

31. CBS/2019/1442 | Aanvragen tot het plaatsen van bloembakken op een 

consumptieterras  

Samenvatting 

Er wordt een aanvraag ingediend voor de plaatsing van bloembakken, zowel op terraszone 1 als 

terraszone 2 van het terras van Brasserie 't Belfort - Grote Markt 42 te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

32. CBS/2019/1182 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1428 | Verdeling van een bedrijfscomplex op en met grond gelegen in de 

Schonekeerstraat 60+ te 8930 Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie 

A, deel van perceel 501 y 2 en deel van nr. 501 x 2 - dossier 990  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een bedrijfscomplex op en met grond, kadastraal gekend onder de 

3de afdeling, sectie A, deel van perceel 501 y 2 en deel van nr. 501 x 2, gekend als lot 1 van het 

bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1433 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Oude Leielaan 15 en 

de Sluizenkaai (site Sint-Lucas) en de Oude Leielaan 88 (site Sint-Aloysiuscollege), 

kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 961 p 25 en 

deel van perceel nr. 962 d 3 - dossier nr. 991  

Samenvatting 

Een perceel grond gelegen aan de Oude Leielaan 15 en de Sluizenkaai (site Sint-Lucas), kadastraal 

gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 961 p 25 met een gemeten 

oppervlakte van 4302,02 m² en een perceel grond gelegen aan de Oude Leielaan 88 (site Sint-

Aloysiuscollege), kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 962 d 3 

met een gemeten oppervlakte van 4967,63 m². Elk deel staat afgebeeld als lot 1 op bijgevoegde 

opmetingsplannen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

35. CBS/2019/1183 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 26 juni 2019  

 



Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 26 juni 2019 voor een totaalbedrag 

van 358.916,51 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1431 | Belasting op handelspanden die beschouwd worden als leegstaand.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op handelspanden die beschouwd worden 

als leegstaand. Aanslagjaar 2019 – deel 1. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1445 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde reclamebladen  

Samenvatting 

gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - 

kwartaal 4/2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

38. CBS/2019/1446 | Toestemming tot organisatie (+ verlening van enige medewerking 

van onze diensten) van een duurzame picknick in Bois de Boulogne voor secundaire 

scholen door Broederlijk Delen West-Vl. op donderdag 28 mei 2020.  

Samenvatting 

Verlenen van toestemming tot organisatie (+ verlening van enige medewerking door NZ-dienst, 

financiering van enkele fairtrade-voedingsproducten via NZ-dienst, en aanbrengen van 

schraagtafels, stoelen en elektriciteit door GGZ) van een duurzame picknick in Bois de Boulogne 

voor secundaire scholen door Broederlijk Delen West-Vl. op donderdag 28 mei 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

39. CBS/2019/1430 | 70 jaar Okra Lauwe - financiële tussenkomst  

 

Besluit: Verdaagd 

 

40. CBS/2019/1436 | Wielerwedstrijd Arend Der Junioren op 30 juni 2019 - aanpassing 

TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de wielerwedstrijd Arend der Junioren - 

Grote Prijs Bouw en Renovatie op zondag 30 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



41. CBS/2019/1437 | Open tuindagen Landelijke Gilde op 29 en 30 juni 2019 - wijziging 

TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de open tuindagen van de Landelijke 

Gilde in D. Dreamsgarden in de Dronckaertstraat te Rekkem op 29 en 30 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/1444 | Reckebilck op 5 en 6 juli 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Reckebilck op 5 en 6 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/1447 | Masters Lauwe op 6 juli 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Masters Lauwe op 6 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1448 | Erkenning museum of verzameling van wapens en munitie - advies  

Samenvatting 

De federale overheidsdienst binnenlandse zaken, provincie West-Vlaanderen, vraagt het advies 

voor het afleveren van een erkenning van een museum of verzameling van wapens en munitie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/1464 | Wielerwedstrijd Grote Prijs Autohandel Noppe op 7 juli 2019 te 

Rekkem  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de wielerwedstrijd Grote Prijs 

Autohandel Noppe te Rekkem (Paradijs) op 7 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/1465 | Eetfestijn in wijkcentrum De Koekuit te Menen op 6 juli 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een eetfestijn "Beenhesp à volonté" in 

Wijkcentrum De Koekuit te Menen op 6 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/1466 | Fietsrally Ons Dorp op 6 en 7 juli 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de fietsrally op Ons Dorp op 6 en 7 juli 

2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



48. CBS/2019/1467 | Motortreffen The Wild Mustang Vally Freedom Bikers op 7 juli 

2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het motortreffen van The Wild Mustang 

Valley Freedom Bikers 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/1468 | Omloop van de Slagvelden op 19 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van de Omloop van de slagvelden 

(recreatieve fietstocht in het kader van WOI) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

50. CBS/2019/1456 | Aanvraag tot het verkrijgen van logistieke steun bij Menen Beacht!  

Samenvatting 

Aanvraag tot het verkrijgen van logistieke steun bij Menen Beacht! 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

51. CBS/2019/1462 | Stadsfestival Salto 7 juli 2019  

Samenvatting 

CC De Steiger organiseert op zondag 7 juli 2019 voor de 5de keer het stadsfestival Salto.  

We nodigen #Team8930 uit voor de opening en het bedankingsmoment.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

52. CBS/2019/1417 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling 

kinderverzorging - instaplestijden  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling kinderverzorging - instaplestijden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/1418 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling 

kinderverzorging - instaplestijden  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling kinderverzorging - instaplestijden 

Besluit: Goedgekeurd 

 



54. CBS/2019/1420 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke 

aanstelling kinderverzorging - instaplestijden  

Samenvatting 

GBS de Wonderwijzer (Lauwe) en GBS Barthel (Rekkem): tijdelijke aanstelling kinderverzorging - 

instaplestijden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

CULTUUR 

55. CBS/2019/1458 | Opstart haalbaarheidsonderzoek Sint-Jozefskerk  

Samenvatting 

Na voorafgaand overleg met het kerkbestuur Sint-Jozef heeft de stad een aanvraag ingediend voor 

het uitvoeren van een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de nevenbestemming van de Sint-

Jozefskerk in de wijk De Barakken. 

Op 3 juni 2019 kreeg de stad bevestiging dat de Sint-Jozefskerk werd geselecteerd voor een 

begeleid haalbaarheidsonderzoek binnen de zesde projectoproep. 

Om het haalbaarheidsonderzoek op te starten dient de stad de bestelling alsook de afsprakennota 

voor het haalbaarheidsonderzoek goed te keuren.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

56. CBS/2019/1454 | Kerkenbeleidsplan: principieel akkoord  

Samenvatting 

Kerkenbeleidsplan: definitief ontwerp 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

57. CBS/2019/1390 | Afdeling Vrijetijdszaken - Team Jeugd - sport - aanvraag 

heraanstelling jeugdanimator C1-C3  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - Team Jeugd - sport - aanvraag heraanstelling jeugdanimator C1-C3 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2019/1399 | Afdeling Vrijetijdszaken - CC De Steiger - Ontslag in onderling 

akkoord halftijdse administratief assistent.  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - CC De Steiger - Ontslag in onderling akkoord halftijdse administratief 

assistent. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



59. CBS/2019/1425 | Afdeling Vrijetijdszaken - team jeugd - sport - her aanstelling voltijds 

hulptechnieker - zaalwachter - in vervanging ziekte  

Samenvatting 

Afdeling Vrijetijdszaken - team jeugd - sport - her aanstelling voltijds hulptechnieker - zaalwachter 

- in vervanging ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


