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D-PUNT

AGB

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2020/1944 | Rechtszaken. Procedure burgerlijke vordering inzake doorgangsrecht 
Samenvatting

Het schepencollege  neemt kennis van de stand van zaken in de hangende procedure  voor de 
vrederechter inzake betwisting  betreffende doorgangsrecht .

Na onderling overleg tussen alle partijen, kon een overeenkomst worden uitgewerkt  ter regeling van 
het niet betwiste deel en uitvoering fase 1. De uitspraak van de rechtbank wordt afgewacht wat betreft 
de vermeende doorgangsrechten van aanpalende. 

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2020/1840 | Schadedossier dak schade GBS Barthel - stand van zaken- voor goedkeuring 
minnelijk akkoord (dading) ter beëindiging van gerechtelijk dossier. Voor doorverwijzing naar de 
gemeenteraad. 
Samenvatting

N. a.v. de stormschade in februari 2020 aan de nieuwe luifel van GBS Barthel in Rekkem, wordt alsnog 
een minnelijke schaderegeling voorgesteld aan de stad en haar verzekeraar, in functie van het herstel 
van het dak.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.



EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

3. CBS/2020/1935 | Boulevard Guitar op 26 september 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Boulevard Guitar op 26 september 2020 in 
Park Ter Walle Menen.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

4. CBS/2020/1875 | Gaselwest - Notulen van de Raad van Bestuur dd. 17.06.2020 en van 23.06.2020 
Samenvatting

Gaselwest - Notulen van de Raad van Bestuur dd. 17.06.2020 en van 23.06.2020

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2020/1913 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

6. CBS/2020/1912 | Overzicht binnengekomen/geannuleerde/laat ingediende evenementen 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

7. CBS/2020/1914 | Update Covid19 onderwijs 



Samenvatting

Naar aanleiding van Covid10 en de opstart van 21 scholen in Menen, richtte het Stadsbestuur van 
Menen proactief een crisiscel onderwijs op. 
Deze crisiscel kwam 2 keer bijeen ikv opstart van de cel en 3 keer na vaststelling van een besmetting. 
Met de crisiscel monitort het stadsbestuur de situatie in de scholen en staat zij in rechtstreekse 
communicatie met alle scholen. 

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2020/1459 | Verslag van de vorige zitting dd. 16 september 2020 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 16 september 2020.

Besluit: Goedgekeurd

9. CBS/2020/1714 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 7 oktober 2020 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 7 oktober 2020  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, mits aanpassing.

10. CBS/2020/1822 | Aktename data gemeenteraad en OCMW-raad 2021. (Te verwijzen naar de 
gemeenteraad 7 oktober 2020). 
Samenvatting

Er werd een voorstel opgemaakt met de data van gemeenteraad en OCMW-raad 2021.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

11. CBS/2020/1876 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 07.10.2020. Gaselwest - Buitengewone 
Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 
Samenvatting

Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

12. CBS/2020/1900 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 07.10.2020 - Besluit van de 
burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De Steiger op woensdag 07 oktober 2020 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 07.10.2020 - Besluit van de burgemeester: tijdelijke 
politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de Gemeenteraad/OCMW-raad in openbare 



zitting in CC De Steiger op woensdag 07.10.2020 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

VEILIGHEID

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

13. CBS/2020/1916 | Week van de handhaving sluikstort/zwerfvuil editie 2020 
Samenvatting

De handhavingsweek zwerfvuil/sluikstort (5° editie) gaat dit jaar door van maandag 5 oktober 2020 tot 
en met zondag 11 oktober 2020.

Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

14. CBS/2020/1462 | 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

15. CBS/2020/1896 | Door te verwijzen naar de Gemeenteraad van 7 oktober 2020: Goedkeuren 
subsidiereglement jeugdverenigingen 
Besluit: Verdaagd

16. CBS/2020/1917 | Toewijzing van een vast lokaal in Park Ter Walle aan jeugdopbouwwerker Uit de 
Marge voor het uitbouwen van jeugdopbouwwerk. 
Samenvatting

De jeugdopbouwwerker tewerkgesteld in Menen via Uit De Marge krijgt het Jakkedoelokaal (benaming 
op plan)  in Park Ter Walle toegewezen door de stad Menen.
Dit lokaal zal dienst doen als fysieke werkplaats voor de jeugdopbouwwerker. In deze ruimte zal de 
jeugdopbouwwerker zijn jongeren ontvangen en gesprekken voeren met partners en 
jongeren.  Daarnaast zal dit lokaal dienst doen als ontmoetingsplaats voor de jongeren.

Dit lokaal wordt ter beschikking gesteld ter uitvoering van de convenant aangegaan tussen het 
stadsbestuur van 1 januari 2020 tem 31 december 2025.

Besluit: Goedgekeurd



17. CBS/2020/1919 | Uitbetaling kampsubsidies voor jeugdverenigingen 
Samenvatting

Betreft de uitbetaling van de extra kampsubsidies voor jeugdvereniging.

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

18. CBS/2020/1872 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/1882 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 
Samenvatting

Aanvraag van de gemeentelijke verbeteringspremie voor een private huurwoning gelegen Ooststraat 
18.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

20. CBS/2020/1811 | Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad : Raamovereenkomst voor de 
uitvoering van conditiemetingen volgens NEN2767 en asbestinventaris  - Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/940 
Samenvatting

Met het oog op een aanzet tot een beter technisch beheer van het gebouwenbestand is een goede 
kennis van de diverse technische condities van elk gebouw essentieel.   Een raamcontract wordt 
opgesteld voor de opmaak van een conditiemeting op afroep en per gebouw volgens 
noodzaak.  Daaraan gekoppeld wordt indien nodig een asbestinventaris opgemaakt. 

Een prijsvraag met uitgewerkt bestek wordt opgestart.  Er wordt voorgesteld de procedure te voeren via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

21. CBS/2020/1877 | Isoleren zolders 3 & 4 GBS 'De Wonderwijzer' - Goedkeuring gunning - 2020/934 
Samenvatting

De daken van zolder 3 en 4 GBS 'De Wonderwijzer' Lauwe zullen van isolatie worden voorzien. Voor 
deze opdracht werd er een subsidie toegekend door het Vlaams Energieagentschap. De te volgende 
procedure bij deze overheidsopdracht is onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Besluit: Goedgekeurd



JURIDISCHE DIENST

22. CBS/2020/1779 | Patrimonium. Verzoek tot precair gebruik (bij Lislaan) 
Besluit: Verdaagd

23. CBS/2020/1847 | Patrimonium. Verzoek tot aankoop deel openbaar domein(Lageweg) 
Samenvatting

Vraag tot aankoop stuk groenzone (bij Lageweg)

Besluit: Voorstel dienst goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

24. CBS/2020/1883 | 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

25. CBS/2020/1897 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de heropstart van de horeca in 
Groot-Menen. Aanpassen verkeersinrichting, circulatie en parkeerzones. Aanpassing. 
Vaststelling. 
Samenvatting

In de zitting van het schepencollege van 10 juni 2020 werd een tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd 
waarbij o.a. de circulatie in het centrum van Lauwe grondig werd aangepakt.

Naar aanleiding van de verlenging van uitbreiding van de terrassen in Groot Menen wordt het tijdelijk 
verkeersreglement verlengd.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2020/1898 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wekelijkse zaterdagmarkt op 
de Groentenmarkt te Menen. Aanpassing. Vaststelling. 
Samenvatting

Om de wekelijkse markt in Menen op een coronaveilige manier te organiseren heeft de stad een 
aangepaste regeling uitgewerkt. De wekelijkse markt werd terug georganiseerd vanaf zaterdag 23 mei 
op de Groentenmarkt achteraan het stadhuis en werd verlengd tot 30 september 2020.

Op vandaag dringt zich een nieuwe verlenging op gezien de Corona-crisis.

Besluit: Goedgekeurd



27. CBS/2020/1907 | 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

GROENONDERHOUD

ECONOMAAT

28. CBS/2020/1859 | Aankoop tractorcabine groendienst stad Menen.  Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/932/SV-23/09 
Samenvatting

Aankoop tractorcabine groendienst stad Menen.
Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/932/SV-23/09

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2020/1884 | Aankoop maaiers voor groendienst stad Menen. Bestek 2020/914-SV-7/10.  
Vaststellen lijst aan te schrijven leveranciers en verwijs dossier naar Gemeenteraad voor 
goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. 
Besluit: Verdaagd

BEGRAAFPLAATSEN

GROENDIENST

30. CBS/2020/1891 | ALLERHEILIGEN - Organisatie permanentie begraafplaatsen 
Besluit: Verdaagd

KLIMAAT

OMGEVING

31. CBS/2020/1531 | Doorverwijzing naar Gemeenteraad - Goedkeuring voor het toetreden tot 
Voedselrijk 
Samenvatting

Voedselrijk is een regionaal voedselplan dat loopt van 2018 tot 2021. Het project rolt zich uit over de 
regio Zuid-West-Vlaanderen en stelt zich tot doel alle lokale voedselinitiatieven te inventariseren op een 
voedselkaart. Sleutelwoorden hierbij zijn duurzaam, lokaal en samen. Nieuwe gemeenten kunnen 
toetreden op januari 2021. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

32. CBS/2020/1836 | Toegankelijkheidsreglement ANB 
Samenvatting

Toegankelijkheidsreglement voor het Preshoekbos, Leiekant en Diefhondbos goedkeuren + opnemen 
Barakkenpark in het toegankelijkheidsreglement van ANB. 

Besluit: Verworpen



33. CBS/2020/1906 | Afvalcoach op de markt 
Samenvatting

Toelating om de afvalcoach van Mirom een standje te geven op de markt van Menen op zaterdag 03/10

Besluit: Goedgekeurd

ICT

ECONOMAAT

34. CBS/2020/1878 | Overheidsopdracht: Aankoop, installatie en onderhoud van een 
telefooncentrale. Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - doorverwijzing GR 
07.10.2020 
Samenvatting

Overheidsopdracht: Aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale. Goedkeuren wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden - doorverwijzing GR 07.10.2020

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

35. CBS/2020/1920 | Beslissing van het bevoegde orgaan lokaal bestuur om beroep te doen op de 
Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van 'Raamovereenkomst voor 
Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale 
besturen' door te verwijzen naar Gemeenteraad 
Samenvatting

Beslissing van het bevoegde orgaan lokaal bestuur om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap 
als opdrachtencentrale voor afname van 'Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten ten 
behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen' door te verwijzen naar 
Gemeenteraad

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

36. CBS/2020/1910 | Goedkeuring van tijdelijke afwijkingen van het Stedelijk Terrasreglement 
(bijlage 2 APV) in het kader van de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken. 
Samenvatting

Het CBS beslist om de vergunning voor de terrasuitbreiding te verlengen tot en met 28 februari 2020.

Het CBS beslist om de vergunning voor de uitbreiding van koopwaar niet langer te verlengen

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

37. CBS/2020/1460 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd



38. CBS/2020/1885 | Verdeling van een woonhuis op en met grond en garage gelegen in de Gen. 
Lemanstraat 50 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, perceel nr. 20 z 6 - 
Dossier 1060 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis op en met grond en garage gelegen in de Gen. 
Lemanstraat 50 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, perceel nr. 20 z 6, 
gekend als lot 1 (woonhuis) en lot 2 (garage) van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

39. CBS/2020/1463 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 23 september 2020 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 23 september 2020 voor een 
totaalbedrag van 763.279,67 euro.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2020/1888 | Kohier belasting op nachtwinkels. Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op nachtwinkels. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2020/1889 | Kohier belasting op tabakswinkels. Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op tabakswinkels. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

42. CBS/2020/1868 | On the road bluesconcerten: Sugar Queen & The Straight Blues Band op 15 
oktober 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van On the road bluesconcerten Sugar Queen & 
The Straight Blues Band op 15 oktober 2020 te Sint-Franciscuskerk.

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2020/1895 | Gent-Wevelgem op 11 oktober 2020 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van Gent-Wevelgem op 11 oktober 2020 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd



CULTUUR

SPORTDIENST

44. CBS/2020/1921 | Huur en gebruik van openbare gebouwen en inname openbaar domein 
Besluit: Verdaagd

(KUNST)ONDERWIJS

KABINET

45. ZONDER VOORWERP 

PERSONEEL

46. CBS/2020/1764 | GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - SG de Leiebrug: 
schooljaar 2020-2021: tijdelijke aanstellingen, TADD, verlof TAO, TBS ob, reaffectaties, WTW. 
Samenvatting

GBS Barthel (Rekkem) - GBS de Wonderwijzer (Lauwe) - SG de Leiebrug: schooljaar 2020-2021: 
tijdelijke aanstellingen, tijdelijke aanstellingen doorlopende duur, verlof tijdelijk andere opdracht, ter 
beschikking stelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectaties, weder te werk stellingen.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2020/1899 | Academie voor Muziek en Woord Menen: intrekking tijdelijke uitbreiding 
prestaties administratief medewerkers AO stad Menen - her aanstelling. 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord Menen: intrekking tijdelijke uitbreiding prestaties administratief 
medewerkers AO stad Menen -  her aanstelling.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2020/1902 | onderwijs: SG de Leiebrug: lerarenplatform - tijdelijke aanstelling van een 
leerkracht verankerd aan GBS de Wonderwijzer. 
Samenvatting

onderwijs: SG de Leiebrug: lerarenplatform - tijdelijke aanstelling van een leerkracht verankerd aan 
GBS de Wonderwijzer.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2020/1903 | Dienst vrije tijd & onderwijs: academie voor beeld & audiovisuele kunst: 
tijdelijke aanstelling van een bestuurssecretaris (leraar specifiek artistiek atelier: projectatelier). 
Samenvatting

Dienst vrije tijd & onderwijs: academie voor beeld & audiovisuele kunst: tijdelijke aanstelling van een 
bestuurssecretaris (leraar specifiek artistiek atelier: projectatelier).

Besluit: Goedgekeurd



ERFGOED

KABINET

50. CBS/2020/1646 | Aanpak herbestemming Sint-Franciscuskerk. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad van 7 oktober 2020 
Samenvatting

In het meerjarenplan 2020-2025 'Samen Menen Maken' is de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk 
als een specifieke actie opgenomen onder de noemer 'Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een 
culturele ontmoetingsplaats'. In het kader van de herbestemming van het kerkgebouw werd een begeleid 
haalbaarheidsonderzoek (zie bijlage) door het studiebureau Studio Open Kerken uitgevoerd. Op basis 
van dit onderzoek werd besloten om het kerkgebouw te herbestemmen tot een socio-culturele 
ontmoetingsplaats met podiumfunctie. 

Het herbestemmingsdossier is klaar om te worden opgestart. Aan het college wordt een voorstel tot 
aanpak voorgelegd en wordt er gevraagd om principieel akkoord te gaan met de administratieve opstart 
van de effectieve herbestemming.

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de Gmeenteraad.

ONDERNEMEN

OMGEVING

51. CBS/2020/1832 | Drankvergunning Binnenspeeltuin Huppeldepup 
Samenvatting

De drankvergunning aan Nathalie Vancalbergh voor de inrichting Binnenspeeltuin Huppeldepup 
gelegen te Noordstraat 50/A001, 8930 Menen verlenen. 

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2020/1854 | Drankvergunning en bijhorende kansspelinrichting Le Stop 
Samenvatting

De drankvergunning aan Marie Lucette Kalofenozarosoa voor de inrichting Le Stop gelegen te 
Rijselstraat 284, 8930 Menen verlenen en negatief adviseren naar de kansspelcommissie voor de 
bijhorende kansspelinrichting klasse III.

Besluit: Goedgekeurd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

53. CBS/2020/1823 | Werelddierendag 4 oktober 2020: lezing GAIA 
Samenvatting

Stad Menen organiseert op Werelddierendag, zondag 4 oktober, een lezing van GAIA. Deze lezing start 
om 10u30 in Park Ter Walle en duurt ongeveer anderhalf uur onderbroken door een kleine pauze. De 
kostprijs bedraagt 40 euro voor GAIA, die enkel een kost voor de verplaatsing rekent. 
Geïnteresseerden zullen via de communicatiekanalen van de stad uitgenodigd worden.  Om de 
veiligheid te garanderen zal gewerkt worden met inschrijvingen, zodat stoelen per bubbel klaargezet 
kunnen worden. 

Besluit: Goedgekeurd



PERSONEEL

PERSONEEL

54. CBS/2020/1686 | Goedkeuring gecoördineerde versie rechtspositieregeling van het personeel 
van stad en OCMW Menen 
Samenvatting

Goedkeuring gecoördineerde versie rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW Menen

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2020/1804 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch 
coördinator-werkvoorbereider (C1-C3) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - voltijds adjunct-technisch coördinator-Werkvoorbereider 
(C1-C3) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2020/1807 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch hoofdmedewerker 
groendienst (C4-C5) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) - 
goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2020/1873 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - stopzetting van de aanstelling 
als deeltijds (19/38) waarnemend projectcoördinator IGS B1-B3. 
Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - stopzetting van de aanstelling als deeltijds (19/38) 
waarnemend projectcoördinator IGS B1-B3.

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2020/1893 | Stad - Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende 
diensten - duaal leren - aanvraag stage. 
Samenvatting

Stad - Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch uitvoerende diensten - duaal leren - 
aanvraag stage.

Besluit: Goedgekeurd

59. CBS/2020/1894 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd infrastructuur en 
technische diensten (A1a-A3a) - samenstellen selectiecommissie. 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-
A3a) - samenstellen selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd



60. CBS/2020/1908 | Afdeling Onthaal en Burgerzaken  - deeltijds administratief medewerker - 
aanvraag eervol ontslag wegens pensioen 
Samenvatting

Afdeling Onthaal en Burgerzaken - deeltijds administratief medewerker - aanvraag eervol ontslag 
wegens pensioen.

Besluit: Goedgekeurd

61. CBS/2020/1911 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - tijdelijke functie van deskundige lokale 
economie, onthaal & evenementen (B1-B3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling 
wervingsreserve 1 jaar 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - tijdelijke functie van deskundige lokale economie, onthaal & 
evenementen (B1-B3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 1 jaar

Besluit: Goedgekeurd

62. CBS/2020/1915 | Stad/OCMW - verlenging van de inschrijvingstermijn van drie vacatures 
Samenvatting

Stad/OCMW - verlenging van de inschrijvingstermijn van drie vacatures

Besluit: Goedgekeurd
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