
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 11 maart 2020 om 09:30 u.

AANWEZIG

Renaat Vandenbulcke, Schepen van Huisvesting

Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 
Schepenen

Karolien Demeyer, Waarnemend Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Eric Algoet, Algemeen Directeur

D-PUNT

AGB

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/521 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor grond bij 
Sluizenkaai 75 te 8930 Menen tot inrichting van kampeerwagenterrein. Goedkeuring 
ontwerpakte tot vestiging erfpachtrecht. Voor doorverwijzing naar gemeenteraad van april 
2020 

Samenvatting

De stad wenst aan AGB Woonbedrijf Menen een zakelijk recht (erfpacht) te verlenen op grond 
gelegen in de Sluizenkaai, bij de sporthal Badhuis,  met oog op de aanleg van het 
kampeerwagenterrein.  De werken worden  door het AGB Woonbedrijf uitgevoerd, in functie ook 
van de verdere exploitatie van het kampeerwagenterrein door het AGB .

Besluit: Goedgekeurd en doorverzen naar de gemeenteraad.

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2020/509 | Schadedossier t.g.v. dakwerken in GBS Barthel. Beslissing tot aanstelling 
raadsman. 

Samenvatting

Het schepencollege stelt voor om een raadsman aan te stellen in het kader van de problematiek 
dakwerken GBS Barthel in Rekkem, om de belangen van de stad te verdedigen en vrijwaren.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

3. CBS/2020/517 | Medewerker (C1-C3) (m/v) - samenstelling jury - tewerkstellingsplaats Stad 



Samenvatting

Medewerker (C1-C3) (m/v) - samenstelling jury - tewerkstellingsplaats Stad

Besluit: Goedgekeurd

4. CBS/2020/533 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch 
coördinator-Werkvoorbereider - ontslag in onderling akkoord - vacant verklaring voltijds 
adjunct-technisch coördinator-Werkvoorbereider 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch coördinator-
Werkvoorbereider - ontslag in onderling akkoord - vacant verklaring voltijds adjunct-technisch 
coördinator-Werkvoorbereider.

Besluit: Goedgekeurd

5. CBS/2020/535 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - plantsoendienst -  voltijds 
technieker D1- D3 - ontslag in onderling akkoord. 

Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - plantsoendienst - voltijds technisch medewerker 
D1- D3 -ontslag in onderling akkoord. 

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

6. CBS/2020/524 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 19.02.2020 

Samenvatting

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 19.02.2020

Besluit: Ter kennis genomen

VEILIGHEID

IDPB

7. CBS/2020/503 | Kennisname arbeidsongevallencijfers 2019 

Samenvatting

Conclusie : De arbeidsongevallencijfers volgen terug de globale positieve trend van de voorbije 
jaren.

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING



8. CBS/2020/454 | Kennisname toekenning Vlaamse subsidie aan IGS-projecten lokaal woonbeleid 
2020. 

Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis met de toekenning Vlaamse subsidie 
aan IGS - projecten lokaal woonbeleid 2020.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2020/498 | 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

10. CBS/2020/462 | Snelheidsmeting Ringlaan - Menen 

Samenvatting

Er werd een preventieve anonieme snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Ringlaan te 
Menen

Besluit: Ter kennis genomen

PROJECT LEIEWERKEN

JURIDISCHE DIENST

11. CBS/2020/506 | Leiewerken. Verzoek tot inlichtingen omtrent grondverwervingen 

Samenvatting

Aan de stad wordt gevraagd om aan te dringen tot verderzetting van de onderhandelingen door 
De Vlaamse Waterweg voor de verdere verwervingen voor de Leiewerken.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

12. CBS/2020/502 | Ingezonden evenementenformulieren van 26 februari 2020 tot 5 maart 2020 

Samenvatting



Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

13. CBS/2019/2889 | Verslag van de vorige zitting dd. 04 maart 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 04 maart 2020.

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

IDPB

14. CBS/2020/499 | Goedkeuring jaarverslag GIDPB 2019 

Samenvatting

Goedkeuring jaarverslag GIDPB 2019, wettelijk verplicht document dat de FOD WASO bij 
inspectiebezoek kan opvragen.

Het jaarverslag weerspiegelt de voornaamste activiteiten van de dienst en geeft ook de 
arbeidsongevallencijfers weer.

Via het jaarverslag van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming komen ook het aantal 
meldingen en klachten op psychsociaal vlak aan bod. 

Dit jaarverslag wordt bijgevoegd en maakt integraal deel uit van het eigenlijke jaarverslag GIDPB.

Het jaarverslag draagt het positieve advies van het BOC preventie & welzijn op het werk.

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/500 | Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 
03/03/2020 stad Menen 

Samenvatting

Goedkeuring verslag BasisOverlegComité Preventie & Welzijn op het werk 03/03/2020 stad 
Menen.

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

16. CBS/2020/432 | Goedkeuring voorlopige afrekening contingent GP/GW ACTIVA 2014-2017 
Menen 17 

Samenvatting

Goedkeuring voorlopige afrekening voor het Contingent GP/GW ACTIVA 2014-2017 Menen 2017

Besluit: Goedgekeurd



17. CBS/2020/433 | Goedkeuring voorlopige afrekening Contingent GP/GW Activa 2018-2019 
Menen 18 

Samenvatting

Goedkeuring voorlopige afrekening voor het Contingent GP/GW ACTIVA 2018-2019 Menen 18

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

18. CBS/2019/2892 | 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

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

19. CBS/2020/468 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/469 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

21. CBS/2020/470 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen - uitbetaling via 
overgangsmaatregel 

Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen - 
uitbetaling via overgangsmaatregel

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCHE DIENST

22. CBS/2020/505 | Verzoek tot verwerving grond site Bramier  (HVZ Fluvia ) 

Samenvatting



HVZ Fluvia verzoekt het stadsbestuur om op site Bramier een grondlocatie te voorzien in het 
kader van de ontwikkeling van de kazerne Lauwe-Marke. Dit deelproject kadert binnen het 
kazerneringsplan van HVZ Fluvia. 

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

23. CBS/2020/478 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2008, 2011, 2015, 2012, 2009, 2010, 2013 & 2014. 

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, uitgezonderd aanvragen nrs. 2008, 2013 en 2014.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

24. CBS/2020/501 | 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

JURIDISCHE DIENST

25. CBS/2020/047 | Problematiek Vredestraat Menen. 

Samenvatting

Het schepencollege bespreekt de aanpak van de aanhoudende sluikstortproblematiek in de 
Vredesstraat.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

26. CBS/2020/453 | Haalbaarheidsstudie wegbrug Wevelgem - Lauwe. 

Samenvatting

Haalbaarheidsstudie wegbrug Wevelgem - Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

JURIDISCHE DIENST



27. CBS/2020/066 | Rechtszaken en betwistingen. Windturbine site Grensland. Stand van zaken. 

Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van de beslissing Raad van Bestuur Grensland Power NV  inzake 
stopzetting bouwdossier van de 3e windturbine op site Menen-Grensland.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

28. CBS/2020/467 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Fabiolalaan 11 

Samenvatting

Het perceel AFD 1 E 0875 / 00 T 002, gelegen te Fabiolalaan 11 schrappen uit de gemeentelijke 
inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/496 | Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit te Menen 

Samenvatting

Provincie West-Vlaanderen ondersteunt lokale klimaatprojecten gericht op CO2-besparing. Na 
samenspraak met Vlaskracht wenst stad Menen een project rond elektrische deelmobiliteit en 
groene stroom in te dienen. Het project beoogt het opzetten van een deelsysteem van elektrische 
wagens in Menen naar aanleiding van onze boost in zonnepaneel-installaties. Gelet op de centrale 
inplanting en de inplanting als Mobipunt (bushalte, treinhalte,…) wordt onderzocht om de 
elektrische deelwagens aan ofwel de Waalvest of het treinstation te plaatsen (onderzoek en 
andere projectvoorstellen zullen dit definitief vastleggen). Dit project is gekoppeld aan de 
installatie van zonnepanelen op onze stadsgebouwen door Vlaskracht, meer bepaald op WZC 
Andante (in Volkslaan) en CC De Steiger (aan Waalvest). De voorziene termijn voor dit 
proefproject zou starten na de aankoop van de voertuigen en loopt gedurende drie jaar.

Besluit: Goedgekeurd

ICT

ICT

30. CBS/2020/234 | Aankoop van de nodig randapparatuur biometrie voor afgifte e-id met 
vingerafdruk + 1 extra PC met randapparatuur voor OC Lauwe. 

Samenvatting

Aankoop van de nodig randapparatuur biometrie voor afgifte e-id met vingerafdruk.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

31. CBS/2020/441 | Wijzigingsverzoek aanvraag OMV_2019144597 assistentiewoningen Paradijs 
Rekkem 

Samenvatting



Wijzigingsverzoek toestaan voor de aanvraag tot omgevingsvergunning assistentiewoningen 
Paradijs Rekkem OMV_2019144597

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

32. CBS/2019/2890 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2020/480 | Verdeling een perceel grond met aanhorigheden (woning met depot en 4 
garages) gelegen in de Kortekeerstraat 19/21 te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de 
afdeling, sectie A, perceel nr. 436 x - Dossier 1031 

Samenvatting

Aanvraag tot verdeling van een perceel grond met aanhorigheden (woning met depot en 4 
garages) gelegen in de Kortekeerstraat 19/21 te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, 
sectie A, deel van perceel nr. 436 x, gekend als lot 1-2-3 en 4 van bijgevoegde opmetingsplannen.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

34. CBS/2020/460 | Schriftelijke vraag ihkv aanleg gronden Leievallei. 

Samenvatting

Schriftelijke vraag ihkv aanleg gronden Leievallei.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

35. CBS/2020/463 | Schadedossier podium. 

Samenvatting

Bespreking van schadedossier t.g.v. windstoot dd. 14 december 2019. (podium kerstmarkt Ons 
Dorp)

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

36. CBS/2019/2891 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 11 maart 2020 



Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 11 maart 2020 voor een 
totaalbedrag van 44.041,28 euro.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2020/425 | Enig bevrijdend kohier. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolering. 
Aanslagjaar 2019 

Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren aanvullend kohier aangaande enig bevrijdend kohier ter 
vervanging van de jaarlijkse belasting voor het aanslagjaar 2019.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/466 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 859 tot en met nr. 860 en 
nr. 877 en 878 voor een totaalbedrag van 103.036,85 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 859 tot en met nr. 860 en nr. 877 en 878 voor 
een totaalbedrag van 103.036,85 euro.

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

ECONOMAAT

39. CBS/2020/459 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2020  - Goedkeuring gunning - 
2020/888-AV 

Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2020  - Goedkeuring gunning - 2020/888-AV

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

40. CBS/2020/479 | Jiggy Open Air - openluchtfuif Scouts Menen op 10-12/04/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Jiggy Open Air - openluchtfuif Scouts 
Menen op 10-12/04/2020 te Menen

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/481 | Pyjama Party @ 't Schipke op 13/03/2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Pyjama Party @ 't Schipke op 
13/03/2020 te Lauwe

Besluit: Goedgekeurd



42. CBS/2020/484 | Wandeltocht Wijnbergschool Wevelgem op 15 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 
de wandeltocht van de Wijnbergschool Wevelgem op 15 maart 2020 op het grondgebied van 
Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2020/486 | Bingo-avond Bulo Blijdhove op 27 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de bingo-avond van Bulo Blijdhove op 27 
maart 2020 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2020/487 | kleiduifschieting van 27 maart tot en met 29 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kleiduifschieting van 27 maart tot en 
met 29 maart 2020 in de Slingerstraat Menen.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2020/504 | 1 jaar slagerij Gautier op 21 maart 2020 

Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de inrichting van een proevertjesstand voor de slagerij naar 
aanleiding van het 1-jarig bestaan van slagerij Gautier op 21 maart 2020 te Lauwe (Larstraat).

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

46. CBS/2020/511 | 75 jarige bevrijding WOII 

Samenvatting

Precies 75 jaar geleden werd België bevrijd van de Nazi-bezetting en kwam er ook een einde aan 
de Tweede Wereldoorlog. Tussen 8 mei 2019 en 8 mei 2020 wordt dit overal in het land officieel 
herdacht onder de noemer Belgium Remembers 44-45. Stad Menen wenst verschillende 
activiteiten te organiseren om de 75 jarige bevrijding te herdenken. 

De volgende activiteiten worden georganiseerd: 

- Herdenkingsplechtigheden in Menen, Rekkem en Lauwe op 8 mei 2020

- Een tentoonstelling rond de 75 jarige bevrijding en WOII in de Bibliotheek (in de periode mei-
juni)

- Een lezing van XXXXXXXX in de Bibliotheek 

- De educatieve tentoonstelling 'Laat me mezelf zijn' over Anne Frank in november 2020 in de 
Sint-Franciscuskerk. 



Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN EN TOERISME

47. CBS/2020/476 | Goedkeuring uitbetaling projecttoelagen 2020 

Samenvatting

Goedkeuring uitbetaling drie projecttoelagen 2020

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SAMW

48. CBS/2020/474 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging van een lerares 
fagot en muzikale en culturele vorming klassiek 

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord- Stad Menen: XXXXXXXX, lerares fagot en muzikale vorming is 
afwezig wegens ziekte vanaf 2 maart tot en met 14 maart 2020.

Aanstelling van een vervangster tot het einde van haar afwezigheid.

Besluit: Goedgekeurd

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

49. CBS/2020/493 | Deelname EBS : gevolgen prijsverhoging door Cultuurconnect 

Samenvatting

Door een vermindering van de subsidies vanwege de Vlaamse Overheid, ziet Cultuurconnect zich 
verplicht om de subsidie voor de ondersteuning van het IBL te verminderen en de kostenbijdrage 
voor het EBS te verhogen.

Besluit: Ter kennis genomen

ONDERNEMEN

ECONOMAAT

50. CBS/2020/483 | Huren sfeerverlichting voor entiteit stad Menen. Goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's (bestek 2020/887/SV-11/03) 

Samenvatting

Huren sfeerverlichting voor entiteit stad Menen. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te 
nodigen firma's (bestek 2020/887/SV-11/03)

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

51. CBS/2020/436 | Drankvergunning Croisé 



Samenvatting

De drankvergunning aan XXXXXXXX voor de inrichting Croisé gelegen te Dronckaertstraat 211, 
8930 Rekkem verlenen. 

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2020/438 | Kansspelvergunning klasse C voor Pauline & Paulette 

Samenvatting

Het afleveren van een negatief advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III.

Besluit: Goedgekeurd

TOERISME

EVENEMENTEN EN TOERISME

53. CBS/2020/223 | Ontsluiten Molen de goede hoop 

Samenvatting

Naar aanleiding van het stopzetten van de erfpacht door Stad Menen met het Molencomité valt 
het beheer en de ontsluiting van de Molen de Goede Hoop volledig onder Stad Menen. Dit heeft 
een impact op verschillende diensten van Stad Menen. 

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2020/485 | Erfgoeddag: "De Nacht" - Programma: Avondwandeling: In het spoor van 
blauwers en kommiezen - Datum: za. 25 april 2020 

Samenvatting

Erfgoeddag: 25-26 april 2020 

Thema: De Nacht

Activiteit toerisme: Avondwandeling "In het spoor van blauwers en kommiezen"

datum: zaterdag 25 april om 19u Vertrek aan Stadsmuseum 't Schippershof

Concept: Begeleidde wandeling door grenswijk de Barakken en Halluin met verhalen over 
smokkel. Onderweg worden een aantal smokkelsituaties nagebootst. Afsluit van de wandeling in 
"Aux trois moulins" met een picon.

Deelname: gratis - vooraf inschrijven noodzakelijk

Aantal deelnemers: max. 50 pers. 

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/488 | Toeristische ontsluiting "Molen de Goede Hoop" - Voorstel activiteiten 

Samenvatting

Activiteiten "Molen de Goede Hoop":

1) Openstelling van de molen iedere eerste zondag van de maand van mei tot september van 14u-
17u. Permanentie door de molenaars vrijwilligers, eventueel aangevuld met toeristische gidsen



2) Open Monumenten Dag op 13/09/2020: 
- Openstelling molen van 10u tot 18u vrij bezoek
- 2 voorstellingen van Kindertheater Deep deep met themavoorstelling "Zo draait de molen" + 
kinderworkshop "Buttons maken". Voorstellingen om 11u en 14u30

Tevens samenwerking met koffiehuis Mulino, recreatieve hotspot Leiestreek, die in de antieke 
koffieshop een opstelling zou maken rond educatief materiaal.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

56. CBS/2020/494 | Poetsdienst - heraanstelling hulptechnieker schoonmaak (30,4/38) wegens 
ziekte van een hulptechnieker schoonmaak (23/38) en de progressieve tewerkstelling van een 
hulptechnieker schoonmaak (15,2/38). 

Samenvatting

Poetdienst - aanvraag heraanstelling hulptechnieker schoonmaak (30,4/38) wegens ziekte van 
een hulptechnieker schoonmaak (23/38) en progressieve tewerkstelling van een hulptechnieker 
schoonmaak (15,2/38)

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/497 | Principiële goedkeuring organisatietraject evenementen - onthaal. 

Samenvatting

Principiële goedkeuring organisatietraject evenementen - onthaal.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Waarnemend Algemeen Directeur
(get) Karolien Demeyer

Schepen van Huisvesting

(get) Renaat Vandenbulcke


