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VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2020/2142 | Verslag van de vorige zitting dd. 12 oktober 2020  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 12 oktober 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2020/2149 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag 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 

 

PARTICIPATIE 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

3. CBS/2020/2141 | Verlenging inschrijvingsperiode projecten Burgerbudgetten  

Samenvatting 

Binnen de burgerbudgetten kunnen burgers van Rekkem Paradijs en De Barakken projecten indienen 
tot 15 oktober. Er wordt gevraagd om deze inschrijvingsperiode te verlengen. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

4. CBS/2020/2143 | Opstart repetities Banjo-orkest  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de opstart van de repetities van het Banjo-orkest. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

CULTUUR 

5. CBS/2020/2150 | Verhuur zaal Barthel  

Samenvatting 

De directeur van GBS Barthel vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen een standpunt 
in te nemen omtrent het verhuur van zaal Barthel.  

Momenteel maken de harmonie van Lauwe en de harmonie van Rekkem gebruik van de zaal, maar er 
komen ook andere aanvragen binnen. Aan de harmonieën wordt gevraagd om na gebruik zelf te 
poetsen en te desinfecteren.  
Ook voor andere huurders moet men rekenen op de eerlijkheid van de huurders aangezien er geen 
(poets)personeel aanwezig is tijdens of na het verhuur.  
Momenteel geldt in het onderwijs code geel, waarbij externen toegelaten worden op de school. Bij code 
oranje is dit niet meer mogelijk.  

Graag een standpunt van het CBS en een (voorlopige) einddatum voor evaluatie van de 
toestemming/het verbod. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

DIERENWELZIJN 

JURIDISCHE DIENST 

6. CBS/2020/2125 | Algemene politieverordening. Voorstel tot wijziging van de bepalingen inzake 
vuurwerk.  Goedkeuring. Voor doorverwijzing naar gemeenteraad van 18 november 2020.  

Samenvatting 

Vanuit het politiecollege wordt voorgesteld om art. 47 in de Algemene Politieverordening inzake 
vuurwerk te wijzigen, en het uur waarop vuurwerk kan worden afgevuurd te beperken tot 
oudejaarsnacht  van 22u tot 01 uur, dit om redenen van overlast en in functie van dierenwelzijn. Enkel 
feestvuurwerk is toegestaan. Het gebruik van geluidsarm vuurwerk wordt zoveel als mogelijk 
aangemoedigd, doch niet verplicht. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

7. CBS/2020/1869 | ESF oproep 507  



Samenvatting 

ESF oproep 507 =  AMIF Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. 

Deze oproep zoekt proeftuinen aanbod inburgering 4de pijler. Deze 4de pijler zou een decretale 
verplichting worden van de lokale besturen vanaf januari 2022. De wijziging van het 
inburgeringsdecreet ligt momenteel voor.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

8. CBS/2020/2090 | WVI - Raad van Bestuur dd. 23.09.2020  

Samenvatting 

WVI - Raad van Bestuur dd. 23.09.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

AGB 

AGB 

9. CBS/2020/2115 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (06 oktober 2020)  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (06 oktober) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10. CBS/2020/2100 | 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 

11. CBS/2020/2079 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 14 september 2020. 



Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

12. CBS/2020/2069 | Kennisname verslag overleg Menen-Halluin dd. 05/10/2020.  

Samenvatting 

Kennisname verslag overleg Menen-Halluin dd. 05/10/2020. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

13. CBS/2020/2088 | Kennisname openbaar onderzoek PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-
Wervik.  

Samenvatting 

Kennisname openbaar onderzoek PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

14. CBS/2020/2096 | Kennisname verslag startvergadering met aannemer voor slopen panden eerste 
fase Leiewerken.  

Samenvatting 

Kennisname verslag startvergadering slopen panden eerste fase Leiewerken 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

15. CBS/2020/2071 | Bespreking ontwerpbudget 2021 MIROM Menen  

Samenvatting 

Bespreking ontwerp-budget 2021 MIROM 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

16. CBS/2020/2107 | Overzicht binnengekomen/geannuleerde/laat ingediende evenementen  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 



CC DE STEIGER 

17. CBS/2020/2070 | Kapitaalsubsidie CC De Steiger.te verwijzen naar de gemeenteraad  

Samenvatting 

Op de Gemeenteraad van 18/12/2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Hierin is een 
kapitaalsubsidie voor CC De Steiger voorzien van € 185.935.   

Voor CC De Steiger werd het niet-gebruikte deel van de kapitaalsubsidie overgedragen naar 2020-
2025. 

CC De Steiger vraagt de goedkeuring om het nog openstaand bedrag van € 22.235,70 uit te betalen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

SAMW 

18. CBS/2020/2023 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: kennisname 
inschrijvingen academiejaar 20-21  

Samenvatting 

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: kennisname cijfers inschrijvingen academiejaar 
20-21 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

19. CBS/2020/2062 | Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het derde 
kwartaal van 2020 (01 juli 2020 tot en met 30 september 2020).  

Samenvatting 

Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het derde kwartaal van 2020 (01 juli 
2020 tot en met 30 september 2020). 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

20. CBS/2020/1483 | Verslag van de vorige zitting dd. 07 oktober 2020  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 07 oktober 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

JURIDISCHE DIENST 



21. CBS/2020/1969 | Administratief Toezicht. Kennisname van klacht bij gouverneur inzake controle 
op naleving coronamaatregelen.  

Samenvatting 

Het schepencollege neemt kennis van een klacht omtrent het toezicht op de naleving van de 
coronamaatregelen, in het bijzonder in de horecasector.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

22. CBS/2020/1486 | 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 

23. CBS/2020/2073 | Dag van de Jeugdbeweging  

Besluit: Verworpen 

 

24. CBS/2020/2106 | Visie jeugdwelzijn  

Samenvatting 

De dienst jeugd en welzijn maakten samen een visie op omtrent jeugdwelzijn in Menen. 

De bedoeling is dat nauwer samengewerkt en afgestemd wordt met deze visie als uitgangspunt. 
Deze visie bevat een aantal doelstellingen waarrond de komende jaren met de diverse partners (Uit de 
Marge, JAC,...) in het jeugdwelzijn zal gewerkt worden. 

- De toegankelijkheid van sport en jeugdwerk/het vrijetijdsaanbod verhogen voor kwetsbare jongeren 

- Het opzetten van een specifiek vrijetijdsaanbod op maat voor maatschappelijk kwetsbare jongeren 

- Constructief aan de slag gaan met signalen en samenwerken en afstemmen bij het actief opzetten 
van activiteiten/projecten 

Bedoeling is meer gestructureerd te werken via een jeugdwelzijnsoverleg en naar hogervermelde 
doelstellingen te streven door het opzetten van acties/projecten, deze positief in beeld te brengen 
(positieve, gestructureerde informatie) en een overzicht en planning van alle acties/projecten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 



25. CBS/2020/2081 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen - uitbetaling via 
overgangsmaatregel  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2020/2083 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2020/2084 | Gemeentelijke verbeteringspremie - uitbetaling via overgangsmaatregel  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie via overgangsmaatregel 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2020/2085 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCHE DIENST 

29. CBS/2020/2061 | Patrimonium. Verzoek tot aankoop deel openbaar domein (hoek Wilgenlaan-
Ieperstraat)  

Samenvatting 

Vraag van aanpalende tot verkoop van een deel openbaar domein  (hoek Ieperstraat-Wilgenlaan). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

ECONOMAAT 

30. CBS/2020/2078 | Aankoop diverse voertuigen wagenpark stad Menen en OCMW Menen. 
Goedkeuring PV voorlopige oplevering - perceel 4.  

Samenvatting 

Aankoop diverse voertuigen wagenpark stad Menen en OCMW Menen.  
Goedkeuring PV voorlopige oplevering - perceel 4. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

31. CBS/2020/2105 | 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 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

32. CBS/2020/2087 | Aanleg van een Snoezelbos (Volkslaan/Bruggestraat te Menen).  Gunning van 
de opdracht  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de projectoproep "Natuur in je Buurt 2019 Natuurlijk Goed" van de Vlaamse 
overheid (ANB) werd een projectvoorstel "Snoezelbos" ingediend. 
Het projectvoorstel werd door een jury goedgekeurd en kan rekenen op een projectsubsidie voor de 
uitvoering van het project. 

De projectsubsidie aan de Stad menen zal maximum €35.775,92 bedragen 

De Gemeenteraad dd 03.06.20 stelde de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

33. CBS/2020/2074 | Wonderwoudje: projectlocatiewijziging + project Wervikstraat ism SLS  

Samenvatting 

Bij de tweede projectoproep van 'Gemeente voor de toekomst' haalde Stad Menen opnieuw een 
Wonderwoudje binnen. Een project dat ondersteund wordt voor €4000 door de provincie en in 
samenwerking loopt met BOS+ en SLS. BOS+ ontfermt zich vooral over het participatieve luik, het 
ontwerp en de plantactie. Aangezien in de Wervikstraat reeds van in het begin een heel duidelijk idee 
was van hoe de inrichting er uit dient te zien (zijnde met een fietsdoorsteek en een arboretum), is de 
bijdrage van BOS+ binnen dit project zeer beperkt. Er is dan ook geopteerd de projectlocatie te 
verplaatsen, zijnde naar het grasplein tussen de Deken Darrasstraat en de Albrecht Rodenbachlaan. 
Het project in de Wervikstraat wordt ook uitgevoerd hetzij enkel met SLS waarbij zij het project kaderen 
binnen 'groen in openbare ruimte' en een 50/50 verhouding voorzien van de kosten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2020/2075 | Ondertekening Kraanwatercharter + aankoop waterflessen  

Samenvatting 

Kraanwater is goedkoop, lekker en ecologisch. Stad Menen zet in op duurzaamheid en ondertekent als 
eerste gemeente het nieuwe Kraanwatercharter. Hiermee engageert de stad zich in te zetten op een 
duurzaam waterbeheer, kraanwater te motiveren en inwoners/werknemers te sensibiliseren over de 
waarde en voordelen van kraanwater. 

In het kader van dit charter worden glazen drinkflessen aangekocht met het logo van stad Menen op. 
De drinkflessen kunnen gevuld worden aan het tappunt in de keuken op het gelijkvloers met spuit- en 



platwater, zodat deze op vergaderingen of op de bureaus gebruikt kunnen worden. Een direct bewijs 
van ons engagement als Kraanwatergemeente. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2020/2076 | Participatietraject Koningstraat / Stationsstraat  

Samenvatting 

Op de hoek van de Stationsstraat en de Koningstraat ligt een braak liggend terrein. Stad Menen start 
een participatietraject op in de buurt met de vraag hoe we het terrein een betekenisvolle invulling 
kunnen geven voor de buurt.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

36. CBS/2020/2091 | Aanvragen tot het plaatsen van beachvlaggen 'De Barakken' op het openbaar 
domein - meerdere aanvragen  

Samenvatting 

De aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een handelsuitstalling (voor 
onbeperkte termijn) worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter 
goedkeuring.  
 
Er wordt een vrijstelling van betaling toegestaan op de indirecte belasting op het plaatsen van 
terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein, 
gezien het ter promotie is van de Barakken, en dus ook ten goede is van de stad Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2020/2102 | Aanvragen tot het plaatsen van consumptieterras - met wintertent  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning - de plaatsing van een wintertent gedurende 
het winterseizoen 2020 - 2021 op naam van Pauline en Paulette voor de gevraagde oppervlakte van 24 
m² m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2020/2103 | Aanvragen tot het plaatsen van een koelwagen naar aanleiding van de 
Coronamaatregelen  

Samenvatting 

De aanvraag tot het plaatsen van een handelsuitstalling (en andere) naar aanleiding van de 
Coronamaatregelen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen voor de periode tot en met 28 februari 2021.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

39. CBS/2020/1484 | Omgevingsvergunningsaanvragen  



Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

40. CBS/2020/1487 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 14 oktober 2020  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 14 oktober 2020 voor een totaalbedrag 
van 112.661,55 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2020/2110 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 629000082 - aanslagjaar 2019  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
leegstaand aangaande kohierartikel 629000082 voor aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2020/2113 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 649000020 - aanslagjaar 
2019  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 649000020 voor aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2020/2114 | Bezwaarschrift tegen de de gemeentebelasting op de huis-aan-huis 
verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen - kohierartikels 219000085, 219000086, 
219000087 en 219000088 - aanslagjaar 2019  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding 
van niet-geadresseerde reclamebladen aangaande kohierartikels 219000085, 219000086, 219000087 
en 219000088 voor aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

44. CBS/2020/2095 | Intrede Sint (online) - 2-6/12/2020  

Besluit: Verdaagd 

 



45. CBS/2020/2097 | Chrysantenverkoop 't Bloemenhuisje van 19 oktober 2020 tot 2 november 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Chrysantenverkoop 't Bloemenhuisje van 19 
oktober 2020 tot 2 november 2020 te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2020/2098 | Opstart Sint-Bavokoor (repetities en uitvoeringen) en De Bavootjes (repetities)  

Besluit: Verworpen 

 

47. CBS/2020/2099 | Astena@Woodstoxx op 22 oktober 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het bedrijfsevenement Astena@Woodstoxx op 
22 oktober 2020 te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2020/2101 | Optreden van Steven De Bruyn op 23 oktober 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het optreden van Steven De Bruyn (solo) op 
23 oktober 2020 in de Verrijzeniskerk te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENDIENST 

49. CBS/2020/2077 | Aankoop kerstbomen - Eindejaarsperiode 2020  

Samenvatting 

Elk jaar worden er naar aanleiding van de eindejaarsfeesten als kerstversiering door de Groendienst 
kerstbomen aangekocht. 
Voorstel tot het uitschrijven van prijsvraag voor het leveren van kerstbomen dienstjaar 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

50. CBS/2020/2068 | Herdenking einde Wereldoorlog II.  

Samenvatting 

In het kader van de uitgestelde herdenking van het einde van wereldoorlog 2 willen we in de blbliotheek 
een lezing en tentoonstelling organsieren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 



51. CBS/2020/2048 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - her aanstelling 2 voltijds (38/38) techniekers D1 -D3.  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - her aanstelling 2 
voltijds (38/38) techniekers D1 -D3. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2020/2092 | Stad - Afdeling Vrije tijd en onderwijs - SAMW - verkorte selectieprocedure 
deskundige SAMW (B1-B3) - Kennisgeving proces-verbaal dd. 07/10/2020 + samenstelling 
wervingsreserve 6 maanden + aanstelling voltijds deskundige SAMW (B1-B3) - contract 
bepaalde duur  

Samenvatting 

Stad - Afdeling Vrije tijd en onderwijs - SAMW - verkorte selectieprocedure deskundige SAMW (B1-B3) 
- Kennisgeving proces-verbaal dd. 07/10/2020 + samenstelling wervingsreserve 6 maanden + 
aanstelling voltijds deskundige SAMW (B1-B3) - contract bepaalde duur 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2020/2094 | Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek - bibliothecaris - aanvraag eervol ontslag 
wegens pensioen  

Samenvatting 

Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek - bibliothecaris - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

54. CBS/2020/2108 | Interne dienstverlening en organisatie - archief - contractueel administratief 
medewerker - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen  

Samenvatting 

Interne dienstverlening en organisatie - archief - contractueel administratief medewerker - aanvraag 
eervol ontslag wegens pensioen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

55. CBS/2020/2109 | Bepalen voorwaarden toekenning ecocheques en shop- en beleefbon voor 2020  

Samenvatting 

Bepalen voorwaarden toekenning ecocheques en shop- en beleefbon voor 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(dig. get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(dig. get) Eddy Lust 

 


