
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 18 december 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 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

1. CBS/2019/2907 | Ching-Ching op 31/12/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Ching-Ching op 31/12/2019 te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

2. CBS/2019/2806 | Afdeling Stadsontwikkeling - Dienst veiligheid - 

Gemeenschapswacht-vaststeller (m/v) (C1-C3) - Goedkeuren infobundel - 

goedkeuren publicatie van vacature.  

Samenvatting 

Afdeling Stadsontwikkeling - Dienst veiligheid - Gemeenschapswacht-vaststeller (m/v) (C1-C3) - 

Goedkeuren infobundel - goedkeuren publicatie van vacature. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

3. CBS/2019/2901 | Goedkeuren overdracht stadspersoneelsleden naar vzw De Steiger.  

Samenvatting 

Goedkeuren overdracht stadspersoneelsleden tewerkgesteld bij vzw de Steiger naar vzw De 

Steiger. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 



4. CBS/2019/2849 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 27.11.2019  

Samenvatting 

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 27.11.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/2855 | MIROM - agenda en nota Raad van Bestuur dd. 05.12.2019  

Samenvatting 

MIROM - agenda en nota Raad van Bestuur dd. 05.12.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/2859 | Leiedal: Agenda Raad van Bestuur dd. 13.12.2019 - Verslag Raad van 

Bestuur dd. 22.11.2019  

Samenvatting 

Leiedal 

Agenda Raad van Bestuur dd. 13.12.2019 

Verslag Raad van Bestuur dd. 22.11.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

7. CBS/2019/2764 | GGZ - Kennisgeving supprimeren oude overwelving Krommebeek.  

Samenvatting 

In het kader van risicobeperking wordt door spoorwegbeheerder Infrabel voorgesteld om een 

verlaten overwelving van de Krommebeek te supprimeren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/2860 | 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 

9. CBS/2019/2858 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 10 december 2019. 



Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

10. CBS/2019/2865 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/2866 | Ingezonden evenementenformulieren van 6 december 2019 tot 11 

december 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ERFGOED 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

12. CBS/2019/2869 | Stedelijke Molen De Goede Hoop. Beheersplan. Mededeling 

goedkeuring Agentschap Onroerend Erfgoed.  

Samenvatting 

In 2018 gaf het CBS de opdracht aan bureau Monument in Ontwikkeling tot het opmaken van een 

Beheersplan t.b.v. de verdere instandhouding en onderhoud van het onroerend monument Molen 

de Goede Hoop ligging Kortrijkstraat kruispunt met Oostelijke Ring. Daarbij werd ook een 

subsidie toegekend voor de opmaak door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit plan is klaar en 

bekwam recent de goedkeuring van het AOE. Mededeling wordt gedaan aan het CBS. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/2511 | Verslag van de vorige zitting dd. 11 december 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 11 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/2809 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 18 december 2019  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadslid Philippe Mingels en Julie Roussel. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 



VEILIGHEID 

NOODPLANNING 

15. CBS/2019/2863 | Goedkeuring verslag Gemeentelijke Veiligheidscel 28/11/2019  

Samenvatting 

Goedkeuring verslag Gemeentelijke Veiligheidscel 28/11/2019 in bijlage. 

De gemeentelijke veiligheidscel komt 2 maal per jaar bijeen en heeft als voornaamste taken: 

 het opstellen en actualiseren van het gemeentelijk noodplan, 

 de risico's inventariseren en analyseren, 

 risico-analyse van grootschalige evenementen, 

 de alarmeringsschema's opstellen en bijhouden, 

 organiseren en evalueren van rampenoefeningen, 

 evalueren van noodsituaties, 

 organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

16. CBS/2019/2791 | Uitbetaling van inbraakpreventiepremie 2019 LIJST 4  

Samenvatting 

Uitbetaling van de inbraakpreventiepremies - 4de lijst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

17. CBS/2019/2514 | Perszaken  

Samenvatting 

In dit punt geven burgemeester en schepenen aan waarmee ze de komende dagen/weken naar de 

pers mee willen. 

Zo is iedereen binnen het CBS op de hoogte van de gemaakte persafspraken. 

De dienst Communicatie zorgt dan ism de bevoegde diensten voor de verdere afhandeling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

18. CBS/2019/2804 | Buitenspeeldag 22 april 2020  

Samenvatting 

Op woensdag 22 april 2020 vindt de dertiende editie van Buitenspeeldag plaats. 

De Vlaamse Overheid werkt die dag samen met zowel Nickelodeon, Ketnet en VTM Kzoom om 

dkinderen te stimuleren om buiten te spelen. Zowel op tv als op internet gaat het scherm op 

zwart met de duidelijke boodachap aan kinderen en jongeren om buiten te gaan spelen of sporten. 

Dit jaar zouden we Buitenspeeldag verspreiden over Groot-Menen. 



We organiseren de grote Buitenspeeldag in thema 'cowboys' in het Serge Bertenpark te Menen, 

waar de jeugddienst een mooi aanbod spel-en sportactiviteiten zal voorzien. 

We bieden de kans aan jeugd/sportverenigingen om in het Serge Berten een spel/sportactiviteit te 

organiseren op Buitenspeeldag, zodat kinderen en jongeren kunnen proeven van verschillende 

activiteiten en/of sporten met eventuele toeleiding tot het jeugd/sport aanbod. 

We organiseren een mini-Buitenspeeldag in Lauwe (Hoeve Delaere) en Rekkem (Jeugdlokalen 

Rekkem) waar de jeugddienst de pleinen inkleedt en voorziet van speel-en sportimpulsen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/2853 | Goedkeuring tot organisatie van speelstraten in de zomervakantie 

van 2020  

Samenvatting 

De Jeugddienst zou zoals jaarlijks de mogelijkheid geven aan de inwoners tot het organiseren van 

hun speelstraat, mits men aan de voorwaarden voldoet die zijn opgenomen in het 

aanvraagformulier. 

De opgelegde voorwaarden behelzen: 

- Geen doorgaand openbaar vervoer in de straat 

- Een straat met een woonkarakter, zijnde maximale snelheid van 50 km/u 

- Mits 60% mede-akkoord van de bewoners die in de speelstraat wonen.  

- Mits positief advies politie 

- Mits positief advies CBS  

  

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/2900 | Uitbetaling subsidies jeugd  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling subsidies jeugdverenigingen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

21. CBS/2019/2800 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor private 

huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

22. CBS/2019/2812 | Inrichting zaalruimte Oude Tabaksfabriek. Perceel 2: sanitair en 

hvac. Gunning.  

Samenvatting 



Bij GR 5 juni 2019/047 werden de gunningswijze en -voorwaarden vastgesteld (openbare 

procedure). Voor de percelen 2(sanitair-hvac) en 3(elektriciteit) werden bij openbare procedure 

geen geldige offertes ontvangen. Zij zijn verdergezet bij onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking (CBS 2 oktober 2019/2096).De gunning voor perceel 2 wordt 

voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/2813 | Inrichting zaalruimte Oude Tabaksfabriek. Perceel 3 : elektriciteit. 

Gunning.  

Samenvatting 

Bij GR 5juni2019/047 werden de gunningswijze en -voorwaarden vastgesteld (openbare 

procedure). Voor de percelen 2(sanitair-hvac) en 3(elektriciteit) werden bij openbare procedure 

geen geldige offertes ontvangen. Zij zijn verdergezet bij onderhandelingprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking (CBS 2 oktober 2019/2096).De gunning voor perceel 3 wordt 

voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

24. CBS/2019/2864 | Erosiebestrijding. Murissonstraat-Kattestraat. Gunning bij 

aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Eerder werd door de stad een Erosiebestrijdingsplan opgemaakt i.s.m. het provinciebestuur 

(erosiecoördinator/Inagro). In uitvoering daarvan worden aanpakmaatregelen voorgesteld voor de 

site Murissonstraat-Kattestraat. Offerte werd ontvangen voor gunning bij aanvaarde factuur. De 

werken worden provinciaal gesubsidieerd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

25. CBS/2019/2872 | Revitaliseringsproject LAR : stand van zaken opmaak ontwerp. 

Bijkomende gunning bij verrekening nr.1.  

Samenvatting 

Studiebureau Sweco vraagt in het kader van de studie revitalisering LAR om bijkomende 

onderzoeken uit te voeren en openstaande punten aan te kaarten. Dit behelst o.a. de opmaak van 

een aanvraag tot omgevingsvergunning, opmaak van het grondverwervingsdossier / rooilijnplan en 

bemalingsnota cfr de nieuwe richtlijnen, aanstellen van een erkend archeoloog tbv de opmaak 

archeologisch vooronderzoek / archeologienota. Deze taken kunnen aan Sweco worden gegund 

bij verrekening. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

26. CBS/2019/2861 | 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 

 

27. CBS/2019/2862 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring: 

aanvragen voor het verkrijgen van een jaarvergunning  

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, mits aanpassing. 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

28. CBS/2019/2713 | Principiële behandeling vraag OAR: bushalte OC Lauwe  

Samenvatting 

Een tijdje geleden werd via de stedelijke Ouderenadviesraad de vraag gesteld of het mogelijk zou 

zijn een bushalte te voorzien ter hoogte van het OC Lauwe. Op vandaag wordt deze site nog niet 

rechtstreeks ontsloten door het openbaar vervoer. De vraag werd dan ook voorgelegd aan De 

Lijn. Er worden 3 opties voorgelegd. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/2793 | Definitieve goedkeuring proefproject schoolstraten en procedure 

aflevering van vergunningen  

Samenvatting 

In de zitting van 27 maart 2019 werd het proefproject schoolstraten in de Aug. Debunnestraat en 

de St. Jansmolenstraat principieel goedgekeurd (CBS/2019/763). Dit proefproject werd verder 

gefinetuned en breder gecommuniceerd onder buurtbewoners en handelaars. Mits definitieve 

goedkeuring van het TVR en van de procedure om vergunningen toe te kennen voor toegang tot 

de schoolstraat kan het project gestart worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/2846 | Inname standpunten PCV-dossier ikv aanpassing zone 30 rond 

school Barthel (Rekkem)  

Samenvatting 

In 2017 werden aanpassingswerken uitgevoerd aan GBS Barthel. Daarbij werd de hoofdtoegang 

van de school verplaatst naar een zijweg. De zone 30 rond deze ingang werd daarbij niet 

gewijzigd. Om dit uit te voeren zijn aanpassingen noodzakelijk aan de aanwezige signalisatie. Vanuit 

AWV werd de vraag gesteld bepaalde standpunten in te nemen en verduidelijkingen te doen. Dit 

dossier kan dan in een Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (=PCV)  behandeld worden. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

31. CBS/2019/2848 | Principieel advies installatie tractorsluis in de Geluwestraat in het 

verlengde van de Komerenstraat (= Geluwe)  

 

Besluit: Verdaagd 

 



 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

32. CBS/2019/2794 | Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  

Samenvatting 

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/2807 | Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het invoeren van een schoolstraat 

in de Aug. Debunnestraat en Sint Jansmolenstraat te Menen. Vaststelling  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

34. CBS/2019/2780 | Aanvraag uitbetaling onderhoudspremie KLE (Kleine 

Landschapselementen)  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling premie naar aanleiding van uitgevoerde onderhoudswerken KLE. 

Naar aanleiding van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine 

landschapselementen, werd door de aanvrager na uitvoering van de onderhoudswerken een 

aanvraag ingediend tot uitbetaling van de premie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

35. CBS/2019/2796 | Aanpassing groenzone Guido Gezellelaan  

Samenvatting 

In de Guido Gezellelaan wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij !mpuls een 

appartementsgebouw gebouwd. Het voetpad voor het gebouw dient naar aanleiding van deze 

bouwwerken hersteld en her aangelegd te worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ICT 

ECONOMAAT 

36. CBS/2019/2808 | Huren van multifunctionals/printers voor stad Menen en OCMW 

Menen. Goedkeuring afname (via raamcontract).  

Samenvatting 

Huren van multifunctionals/printers voor stad Menen en OCMW Menen. Goedkeuring afname via 

raamcontract. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 



GROENDIENST 

37. CBS/2019/2847 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

38. CBS/2019/2868 | Barakkenpark. Studie. Gunning voor vervolg offertevoorzieningen 

m.b.t. voorbereiding omgevingsvergunningsaanvraag bij verrekening nr.2.  

Samenvatting 

In 2018 werd studiebureau Buur aangesteld voor de opmaak van een studie m.b.t. de inrichting 

van een gedeelte van de omgeving ter hoogte van de Leie site Barakken achterliggend onder de 

welluidende naam Barakkenpark. Deze omgevingsvernieuwing staat enerzijds los van de op til 

zijnde Leiewerken doch kadert mee in de globale aanpak omgevingsaanpassingen aldaar. Ten einde 

later effectief tot uitvoering nodige werken te kunnen overgaan dient een dossier voor 

omgevingsvergunningsaanvraag te worden voorbereid. Voorstel deze opdracht met de bijhorende 

taken bij verrekening nr.2 aan contractant Buur te gunnen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

39. CBS/2019/2512 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

40. CBS/2019/2845 | Verdeling van een perceel achtertuin en 4 aanpalende woningen 

gelegen in de Boldriesstraat 103-105-107-109 te Lauwe, kadastraal gekend onder de 

3de afdeling, sectie B, percelen nrs. 398 s 4, 398 t 2, 398 s 2, 398 r 2 en 398 z 5 - 

Dossier nr. 1021  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel achtertuin en 4 aanpalende woningen gelegen in de 

Boldriesstraat 103-105-107-109 te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie B, 

percelen nrs. 398 s 4, 398 t 2, 398 s 2, 398 r 2 en 398 z 5, gekend als lot 1, lot 2, lot 3 en lot 4 van 

het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

41. CBS/2019/2513 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 18 december 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 18 december 2019 voor een 

totaalbedrag van 263.748,75 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

42. CBS/2019/2799 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 3242 tot en met 

nr. 3244 en nr. 3275 voor een totaalbedrag van 115.992,52 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 3242 tot en met nr. 3244 en nr. 3275 voor een 

totaalbedrag van 115.992,52 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/2856 | gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde reclamebladen  

Samenvatting 

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

kwartaal 2/2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

44. CBS/2019/2857 | Nieuwjaarsbrunch op 12/01/2020, organisatie BN Rekkem.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Nieuwjaarsbrunch op 12/01/2020 te zaal 

Barthel 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/2867 | Verada-Follens Classic, fietstocht, op 2 mei 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 

de Verada-Follens Classic op zaterdag 2 mei 2020 op het grondgebied van Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/2871 | Plaatsing kerststallen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van 3 kerststallen te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/2873 | Princiepsbeslissing Sint-Jansbraderie en Rommelmarkt van 26 tot 28 

juni 2020 en Jaarmarkt op 18 oktober 2020.  

Samenvatting 

Er wordt de principiële toestemming gevraagd voor de organisatie van de Sint-Jansbraderie en 

Rommelmarkt van 26 tot 28 juni 2020 in het centrum van Menen. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

 



(KUNST)ONDERWIJS 

SABK 

48. CBS/2019/2870 | Academie voor beeld & audiovisuele kunst (SABK): kandidatuur 

vaste benoeming met ingang 01/01/20  

Samenvatting 

Academie voor beeld & audiovisuele kunsten (SABK): kandidaatstelling 'vaste benoeming' met 

ingang 01/01/20 met advies directeur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

49. CBS/2019/2801 | Interne dienstverlening en organisatie - juridische dienst - nieuwe 

dienstaanwijzing van een voltijds contractueel administratief medewerker.  

Samenvatting 

Interne dienstverlening en organisatie - juridische dienst - nieuwe dienstaanwijzing van een voltijds 

contractueel administratief medewerker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2019/2805 | Algemeen directeur - Afdeling secretariaat en IDPB  - 

dienstaanwijzing voltijds administratief medewerker.  

Samenvatting 

Algemeen directeur - Afdeling secretarie - dienstaanwijzing voltijds administratief medewerker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/2851 | Genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval 

- consolidatie.  

Samenvatting 

Genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/2852 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - SAMW - studiemeester-opvoeder - 

genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - consolidatie.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - SAMW - studiemeester-opvoeder - genezing zonder blijvende 

arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/2854 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - technisch 

medewerker-theatertechnicus - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na 

arbeidsongeval - consolidatie.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - CC De Steiger - technisch medewerker-theatertechnicus - 

genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2019/2899 | Stadsontwikkeling  - selectieprocedue adelingverantwoordelijke 

(beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst.  

Samenvatting 

Stadsontwikkeling - selectieprocedure afdelingverantwoordelijke (beleidscoördinator) 

Stadsontwikkeling (A1a-A3a)(m/v) - afsluiten kandidatenlijst 

Besluit: Goedgekeurd 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

55. CBS/2019/2756 | Communicatiegids voor medewerkers  

 

Besluit: Verdaagd 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

56. CBS/2019/2850 | Ambtshalve schrapping  

Samenvatting 

Ambtshalve schrapping 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


