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VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

COMMUNICATIE 

CULTUUR 

1. CBS/2020/2644 | Warm Menen/Menen, City of Love/... (werktitels)  

Samenvatting 

Naar het voorbeeld van Boulevard Solar in de zomer, wordt nagedacht over een wintereditie waarbij 
alle warme initiatieven vanuit de stad, gecommuniceerd worden onder één noemer. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

2. CBS/2020/2654 | Organisatie blokkot - wintereditie  

Samenvatting 

Gedurende de blokperiode wordt opnieuw de mogelijkheid voorzien voor studenten om in groep te 
studeren.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2020/2659 | 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 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

4. CBS/2020/2657 | Subsidieoproep Natte Natuur - Barakkenpark  

Samenvatting 

Het departement omgeving schrijft een subsidiemogelijkheid uit voor lokale hefboomprojecten ‘Natte 
Natuur’ in het kader van gebiedsontwikkeling. Stad Menen dient het Barakkenpark in als project en 
vraagt een subsidie van 150.000 euro aan.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

5. CBS/2020/2664 | Rechtszaken en betwistingen - Beslissing tot aanstelling raadsman met oog op 
juridische bijstand en voeren verweer in cassatieberoep (inzake brandweerkosten 2006-2012)  

Samenvatting 

Het schepencollege dient een raadsman in Cassatie aan te stellen, om de belangen van de stad te 
verdedigen in het Cassatieberoep door de Belgische Staat tegen het arrest van het hof van beroep te 
Gent dd. 25.06.2020 inzake de brandweerbijdragen voor de jaren 2006-2012. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

6. CBS/2020/2653 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Retributie op het ter 
beschikking stellen van logistiek materiaal. Vaststelling wijziging reglement.  

Besluit: Verdaagd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

7. CBS/2020/2648 | Live-gesprekken met de Sint in het stadhuis.  

Samenvatting 

Gezien we de kans hebben om de Sint nog dichter bij de Meense kinderen te brengen, grijpen we deze 
kans graag met beide handen. Tijdens de week van de Sint krijgen de scholen op vrijdag 04/12 de kans 
om live in gesprek te gaan met de Sint in het stadhuis.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 



8. CBS/2020/2624 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van december: Aanpassing van het 
gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal van de 
stad Menen. Goedkeuring wijzigingen en hervaststelling.  

Besluit: Verdaagd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

9. CBS/2020/2636 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch hoofdmedewerker 
groendienst (C4-C5) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds technisch 
hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) (onbepaalde duur)  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technisch hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds technisch hoofdmedewerker groendienst 
(C4-C5) (onbepaalde duur) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

10. CBS/2020/2617 | Mirom - Verslag Raad van Bestuur dd. 01.10.2020  

Samenvatting 

Mirom - Verslag Raad van Bestuur dd. 01.10.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2020/2626 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 28.10.2020  

Samenvatting 

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 28.10.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

12. CBS/2020/2629 | Gaselwest - Notulen Regionaal Bestuurscomite West dd. 16.09.2020  

Samenvatting 

Gaselwest - Notulen Regionaal Bestuurscomite West dd. 16.09.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

13. CBS/2020/2630 | Gaselwest - notulen Raad van Bestuur dd. 09.09.2020  

Samenvatting 

Gaselwest - notulen Raad van Bestuur dd. 09.09.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



AGB 

AGB 

14. CBS/2020/2645 | (voorlopige) agendapunten Raad van Bestuur AGB Menen op 1 december 2020  

Samenvatting 

De voorlopige agendapunten van de raad van bestuur van AGB Menen ( 1 december 2020 ) wordt ter 
kennisname voorgelegd aan het CBS. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

15. CBS/2020/2621 | 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/2020/2605 | Verslag Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit  

Samenvatting 

Op maandag 19 oktober 2020 werd de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit 
samengeroepen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

17. CBS/2020/2392 | Kennisname agenda GECORO 9 december 2020.  

Samenvatting 

Kennisname agenda GECORO-vergadering dd. 9 december 2020. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

18. CBS/2020/2571 | Kennisname toekenning erfgoedpremie voor Wervikstraat 400 te Menen.  

Samenvatting 

Kennisname toekenning erfgoedpremie door agentschap Onroerend Erfgoed voor Wervikstraat 400 te 
Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 



 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

 

19. CBS/2020/2635 | Bibliotheek Lauwe : openingsuren met personeel + verhuis naar OC Lauwe  

Samenvatting 

Voorstel om n.a.v. verhuis Lauwe een kleine wijziging in de bemande openingsuren te doen. 
Voorstel om de bibliotheek in Lauwe te sluiten tot 4 januari 2021. 

Besluit: Goedgekeurd (enkel verhuis) 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

20. CBS/2020/2628 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken  

Samenvatting 

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

21. CBS/2020/1860 | Verslag van de vorige zitting dd. 18 november 2020  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 18 november 2020. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

VEILIGHEID 

IDPB 

22. CBS/2020/2637 | Goedkeuring warmte actieplan personeel  

Samenvatting 

Het warmteactieplan loopt vanaf 1 mei en eindigt 30 september. Volgens de aard van de functie worden 
de beschreven maatregelen uit het warmteactieplan toegepast. Voor de groep uitvoerende diensten die 
hoofdzakelijk buitenwerk verricht is de consultatie van de weersvoorspellingen KMI West-Vlaanderen 
op donderdagmiddag bepalend voor extra acties de week nadien. Indien in de week nadien er minstens 
3 werkdagen 25°C wordt voorspeld, dan treden de acties in werking voor deze groep. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 



23. CBS/2020/2609 | Bevestiging van maatregel burgemeester tot tijdelijk plaatsverbod(art 134 
sexies NGW) in het kader van bestuurlijke politie  n.a.v. bestuurlijke inbeslagname voertuig  

Samenvatting 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de maatregel van bestuurlijke politie van de 
burgemeester dd. 18.11.2020 tot tijdelijk plaatsverbod ten belope van 1 maand, dit naar aanleiding van 
een bestuurlijke inbeslagname van personenvoertuig wegens roekeloos rijgedrag. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

24. CBS/2020/1863 | 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 

25. CBS/2020/2586 | Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere 
huurwoningen en doorverwijzing naar de gemeenteraad van december.  

Samenvatting 

Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen en 
doorverwijzing naar de gemeenteraad van december. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2020/2590 | Uitoefening recht van voorkoop  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2020/2593 | Aanvraag extra vrijstelling renovatiewerken leegstaand pand wegens medische 
redenen  

Samenvatting 

Aanvraag tot extra vrijstelling renovatiewerken van leegstand pand Lauwbergstraat 161 wegens 
medische redenen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2020/2631 | Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie en doorverwijzing 
naar de gemeenteraad van december.  



Samenvatting 

Goedkeuring wijziging gemeentelijke verbeteringspremie en doorverwijzing naar de gemeenteraad van 
december. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

CC DE STEIGER 

29. CBS/2020/2620 | Goedkeuring gebruikersreglement Het Applauws (OC/LDC Lauwe)  

Besluit: Verdaagd 

 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

30. CBS/2020/2607 | Aanstellen architect voor restauratie Molen De Goede Hoop - Goedkeuring 
gunning - 2020/967  

Samenvatting 

Aanstellen architect voor restauratie Molen De Goede Hoop - Goedkeuring gunning - 2020/967 

Besluit: Goedgekeurd 

 

NETHEID VAN DE STAD 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

31. CBS/2020/2616 | Dienstregeling vegen zaterdagmarkt dj 2021  

Samenvatting 

Dienstregeling voor het vegen van de Grote Markt na de zaterdagmarkt, dienstjaar 2021. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

32. CBS/2020/2623 | 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 

33. CBS/2020/2646 | Parkeerbeheer Menen - coronamaatregelen  

Samenvatting 



De parkeerfirma verzoekt de stad om standpunt mbt parkeercontroles gedurende de verdere duur van 
de coronamaatregelen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

34. CBS/2020/2608 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap  

Samenvatting 

Aanvragen tot inrichten parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2020/2614 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2020/2615 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen te 
Menen, Lauwe en Rekkem. Wijziging. Vaststelling  

Samenvatting 

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de uitbreiding terrassen en koopwaar te Menen, Lauwe 
en Rekkem. Wijziging. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

37. CBS/2020/2596 | Bordje voor De Mooiste Boom van Menen  

Samenvatting 

De verkiezing voor 'De Mooiste Boom van Menen' is afgelopen. De beuk achteraan de Sint-
Vedastuskerk is de winnaar. Op 28 november delen we aan de boom 100 gratis boswilgen uit. 
Daarnaast komt er ook een bordje op de bakstenen muur onder de boom als erkenning. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2020/2612 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Kortrijkstraat 
439+ & Leiemeersen, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel Menen 1e afdeling, sectie D, nrs. 39 F2 en 39 H2, gelegen te Kortrijkstraat 439+ & 
Leiemeersen, 8930 Menen schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2020/2619 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Sluizenkaai 28, 
8930 Menen  



Samenvatting 

Het perceel Menen 1e afdeling, sectie E, nr. 961 7 W003, gelegen te Sluizenkaai 28, 8930 Menen 
schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

ICT 

ICT 

40. CBS/2020/2575 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - ICT - Aankoop Firewall  

Samenvatting 

Aankoop firewall ter ontdubbeling van de internetconnectiviteit 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2020/2578 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - ICT - Aankoop extra laptops  

Samenvatting 

Goedkeuring aankoop extra laptops 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

42. CBS/2020/2568 | Doorverwijzen naar gemeenteraad van 16 december 2020 voor goedkeuring 
zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot  aanleg fiets- 
en voetgangersverbinding Vauban O_2020122352  

Besluit: Verdaagd 

 

43. CBS/2020/2587 | Doorverwijzen naar gemeenteraad van 16 december 2020 voor goedkeuring 
zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot het bouwen 
van de fiets- en voetgangersbrug O_2020118445  

Samenvatting 

Doorverwijzen naar gemeenteraad van 16 december 2020 voor goedkeuring zaak der wegen en 
vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot het bouwen van de fiets- en 
voetgangersbrug O_2020118445 - gemeentelijk dossier O2020-341 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

44. CBS/2020/1861 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

45. CBS/2020/2603 | Leiewerken-overleg lichtplan ikv architecturale verlichting 10-11-2020.  

Samenvatting 

Leiewerken-overleg lichtplan ikv architecturale verlichting 10-11-2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2020/2611 | Vraag tot uitvoering van een gezondheidstoets door Logo Leieland op het 
voorontwerp kernzone Leiewerken.  

Samenvatting 

Vraag tot uitvoering van een gezondheidstoets door Logo Leieland op het voorontwerp kernzone 
Leiewerken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

47. CBS/2020/2618 | Verzoek tot tijdelijke vermindering gebruiksvergoeding voor lokaal in het 
Gemeentehuis Lauwe  wegens  corona (Fotoclub Digitaal Zien).  

Besluit: Verworpen 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

48. CBS/2020/1864 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 25 november 2020  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 25 november 2020 voor een 
totaalbedrag van 229.046,09 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. Zonder voorwerp.  

50. CBS/2020/2622 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 16 december 2020: Aanpassing 
meerjarenplan 2020-2025  

Samenvatting 

Stad Menen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025  

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

51. CBS/2020/2642 | Uitbetaling Noodhulp door Wereldraad Menen  

Samenvatting 



De Wereldraad kent jaarlijks een aantal organisaties Noodhulp toe.  In onderstaand voorstel worden 3 
organisaties voor een totaal van € 2750 aan steun toegekend. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

52. CBS/2020/2585 | Wandelparcours '12u van Lauwe'  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor het corona 
wandelparcours van wandelclub '12u van Lauwe' tijdens de maanden december 2020 - januari 2021 op 
het grondgebied van Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2020/2591 | Rekkems Kerstgebeuren - vrij wandelparcours van 18 tot en met 23 december 
2020  

Besluit: Verdaagd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

54. CBS/2020/2588 | Teruggave toelage CC De Steiger  

Samenvatting 

CC De Steiger heeft door de impact van de Corona-maatregelen voor 2020 een voorlopig positief 
resultaat voorzien van € 100.000.  

Stad Menen vraagt aan CC De Steiger om € 50.000 hiervan terug te geven.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

55. CBS/2020/2589 | Loonkost theatertechnieker CC De Steiger  

Samenvatting 

De loonkost van de theatertechnieker van CC De Steiger wordt vanaf 2020 in het meerjarenplan van 
stad Menen toegevoegd aan de toelage van het CC.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

CULTUUR 

56. CBS/2020/2643 | Organisatie drive-in afhaalpunt in Menen, Lauwe en Rekkem ter ondersteuning 
van scholen en verenigingen  

Besluit: Goedgekeurd 

 

SABK 

57. CBS/2020/2639 | Academie voor Beeld - Stad Menen: vacante uren academiejaar 2020-2021  



Samenvatting 

Academie voor Beeld - Stad Menen: vacante uren schooljaar 2020-2021 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SAMW 

58. CBS/2020/2638 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vacante uren academiejaar 
2020-2021  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vacante uren schooljaar 2020-2021 

Besluit: Goedgekeurd 

 

59. CBS/2020/2640 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: opschorting verlof voor 
verminderde prestaties wegens loopbaanonderbreking voor medische bijstand  

Samenvatting 

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: opschorting verlof voor verminderde prestaties 55+ 
wegens loopbaanonderbreking voor medische bijstand van 1/5. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

OMGEVING 

60. CBS/2020/2457 | Drankvergunning Single Malt 4u  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Jurgen Vandewalle voor de inrichting Single Malt 4u gelegen te 
Esplanadestraat 18, 8930 Menen verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

DIERENWELZIJN 

OMGEVING 

61. CBS/2020/2446 | Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen - jaarproject  

Samenvatting 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen vraagt toestemming voor het plaatsen van wildcamera's, 
het zoeken naar sporen en de toestemming om de paden te verlaten voor deze activiteiten. Dit voor de 
natuurgebieden Noordkaai en Diefhondbos, voor de inventarisatie van zoogdieren in de regio. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

62. CBS/2020/2414 | Stad - Afdeling Secretariaat en IDPB - heraanstelling deeltijds (+7,36) 
administratief medewerker  

Samenvatting 



Stad - Afdeling Secretariaat en IDPB - heraanstelling deeltijds (+7,36) administratief medewerker 

Besluit: Goedgekeurd 

 

63. CBS/2020/2548 | Burgerzaken - Goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor de 
functie van diensthoofd burgerzaken (B4-B5) (m/v)  

Samenvatting 

Burgerzaken - Goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd 
burgerzaken (B4-B5) (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

64. CBS/2020/2549 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - Goedkeuren vacant 
verklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van deskundige jeugd-sport (B1-B3) (m/v)  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van deskundige jeugd-sport (B1-B3) (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

65. CBS/2020/2559 | Burgerzaken - Goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor de 
functie van medewerker burgerzaken (C1-C3) (m/v)  

Samenvatting 

Burgerzaken - Goedkeuren vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van 
medewerker burgerzaken (C1-C3) (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

66. CBS/2020/2625 | Definitieve goedkeuring - kalender feestdagen en dienstvrijstellingen 2021 en 
vakantieregeling en zaterdagdiensten 2021 voor Stad en OCMW.  

Samenvatting 

Definitieve goedkeuring - kalender feestdagen en dienstvrijstellingen 2021 en vakantieregeling en 
zaterdagdiensten 2021 voor Stad en OCMW. 

Besluit: Goedgekeurd 
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