
BESLUITENLIJST VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 17 februari 2021 om 09:30 u.

Digitaal ondertekend

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

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

1. CBS/2021/305 | Evaluatie met oog op verlenging van lokale Coronamaatregelen.  Kennisname 
Besluit van de burgemeester dd. 17.02.2021 houdende  tijdelijke verlenging van  
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus).  Voor doorverwijzing naar de GR van 3 maart 2021 ter 
bekrachtiging. 
Samenvatting

Het schepencollege evalueert opnieuw de  huidige lokale coronamaatregelen, die gelden in Menen als 
aanvulling bij de federale en provinciale maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus), nl algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat.

Bijkomend , gezien Park Ter Walle is aangeduid als vaccinatiecentrum voor Menen en Wervik, wordt 
eveneens een algemene mondmaskerplicht op de site ingevoerd, vanaf 19.02.2021, dit voor de duur 
van de vaccinaties daar. 

Bij besluit van de burgemeester dd. 17.02.2021 wordt opnieuw beslist om de eerdere tijdelijke 
politieverordening (laatste dd. 15.01.2021) nogmaals te verlengen tot en met 15 april 2021, gezien de 
nog zeer ernstige epidemiologische toestand in Menen. Dit betekent concreet een verlenging van de 
neusmondmaskerplicht in de volledige Rijselstraat, van de Grote Markt tot aan de Franse Grens. 

Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  van 03.03.2021 ter bekrachtiging, 
teneinde geldig te blijven tot voorgestelde datum.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

FINANCIËN

JURIDISCHE DIENST

2. CBS/2021/297 | Rechtszaken en Betwistingen - Beslissing tot voeren verweer in fiscale 
procedure (inzake belasting tweede verblijven) en beslissing tot heraanstelling raadsman. 



Samenvatting

In het kader van een fiscale procedure m.b.t. belasting tweede verblijven, is het noodzakelijk een 
raadsman aan te stellen tot voeren van verweer in naam van de stad Menen en het schepencollege. 

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

3. CBS/2021/105 | Goedkeuring hernieuwde tarieven stedelijke sportinfra. Door te verwijzen naar 
de gemeenteraad van 03 maart 2021. 
Besluit: Verdaagd

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

4. CBS/2021/301 | Vraag deelname stad Menen aan aanbodbevraging schoolcapaciteit 
Samenvatting

De Vlaamse Regering maakt in deze regeerperiode (2020-2024) 3 miljard euro vrij voor nieuwe 
investeringsbeslissingen voor meer en kwalitatievere schoolinfrastructuur. 
In het voorjaar van 2021 zal een aanbodbevraging van de schoolcapaciteit plaatsvinden waar de 
Vlaamse Regering de medewerking vraagt van alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

5. CBS/2021/291 | Presentatie vzw Dyzo aan ondernemers 
Samenvatting

N.a.v. alarmerende cijfers over ondernemers in moeilijkheden in Menen wil men de dienstverlening van 
vzw Dyzo breder bekend maken. Om de werking van Dyzo beter toe te lichten, en als extra stimulans 
voor ondernemers om de stap te zetten, wordt gedacht aan een presentatie van vzw Dyzo.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2021/278 | Goedkeuring principes, aanwervingsvoorwaarden en equivalenten - 
jobstudenten voor Stad en OCMW Menen tijdens zomervakantie 2021. 
Samenvatting

Goedkeuring principes, aanstelling in equivalenten jobstudenten voor zomerverlof 2021 en dit om de 
continuïteit van de diensten te garanderen.

Besluit: Goedgekeurd



7. CBS/2021/300 | Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - doorverwijzing 
gemeenteraad. 
Samenvatting

Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - doorverwijzing gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

8. CBS/2021/269 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 12.02.2021 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 22.01.2021 
Samenvatting

Leiedal
- Agenda Raad van Bestuur dd. 12.02.2021
- Verslag Raad van Bestuur dd. 22.01.2021

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2021/275 | 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/2021/260 | Snelheidsmeting Bruggestraat - Menen 
Samenvatting

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

De snelheidsmeting werd in beide richtingen uitgevoerd, een richting centrum en een richting de A19

Besluit: Ter kennis genomen

11. CBS/2021/263 | Snelheidsmeting Julien Cagniestraat - Menen 

Samenvatting



Er werd een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Julien Cagniestraat te Lauwe

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2021/264 | Snelheidsmeting Leiestraat - Lauwe 
Samenvatting

Er werd een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd door de Politie in de Leiestraat te Lauwe.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

13. CBS/2021/286 | Ingezonden evenementenformulieren van 5 februari 2021 tot 11 februari 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

14. CBS/2021/281 | 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

15. CBS/2020/2305 | Verslag van de vorige zitting dd. 10 februari 2021. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 10 februari 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

16. CBS/2021/235 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 3 maart 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 3 maart 2021  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 aanapssing.



17. CBS/2021/270 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 03.03.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.03.2021 wegens COVID-19. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 03.03.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
zonder publiek op woensdag 03.03.2021 wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

18. CBS/2021/239 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2021/253 | Plan van aanpak verplichte huurprijsaffichering, actiepunt in subsidiedossier 
IGS. 
Samenvatting

Goedkeuring plan van aanpak verplichte huurprijsaffichering, actiepunt in subsidiedossier IGS.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2021/254 | Aanvraag schrapping leegstandsregister - Moeskroenstraat 138 
Samenvatting

Aanvraag tot schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister voor het handelspand gelegen 
Moeskroenstraat 138.

Besluit: Voorstel dienst goedgekeurd.

21. CBS/2021/266 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop 

Besluit: Goedgekeurd

AGB

AGB

22. CBS/2021/288 | AGB Menen - rekening 2019 - verwijzing naar de gemeenteraad van 3 maart 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen verwijst de rekening van 2019 van AGB Menen naar de 
gemeenteraad van 3 maart en dit om de jaarrekening en de resultaatsbestemming, zoals hier 



voorgesteld, te willen goedkeuren en de bestuurders kwijting te verlenen.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

23. CBS/2021/289 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het AGB Menen  - 
doorverwijzen GR maart 2021 
Samenvatting

In  het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Menen (vastgesteld in de GR van 
16/12/2020)  werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen door Stad Menen 
voorzien. De doorverwijzing naar de gemeenteraad van maart 2021 wordt gevraagd en dit ter 
goedkeuring voor de opname van deze leningen volgens noodzaak en goedgekeurde facturen door de 
financiële dienst.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

24. CBS/2021/268 | Beslissing overname rioleringswerken  binnen het dossier 20235 "Collector LAR 
langs Paalbeek" via het Lokaal Pact budget categorie 3. 
Samenvatting

Op 4/2/2021 heeft Aquafin het technisch plan van het project 20235- "Collector LAR langs Paalbeek" 
besproken. Op dit overleg zijn ook de dienstleidingen (DWA-RWA) langsheen de persleiding in de 
L.A.R. ter sprake gekomen. In het kader van het verruimd lokaal pact kunnen nu deze dienstleidingen 
langsheen de persleiding in de L.A.R. ook ten laste van het Vlaamse Gewest genomen worden (dit 
omvat ook het herstel van de wegenis gerelateerd aan deze dienstleidingen, eventuele 
verfraaiingswerken blijven ten laste van de stad). Bijgevolg – en indien de stad Menen akkoord gaat – 
kunnen de dienstleidingen langsheen de persleiding in de L.A.R. toegevoegd worden aan het 
Technisch Plan. Deze dienstleidingen zullen vanaf de voorlopige oplevering wel door de gemeentelijke 
saneringsplichtige dienen beheerd te worden.

Deze gemeentelijke dienstrioleringen voldoen aan de criteria voor ten lasteneming door Aquafin via het 
Lokaal Pact budget categorie 3, op voorwaarde dat het beheer ervan meteen na realisatie wordt 
opgenomen door de gemeentelijke saneringsplichtige en mits ondertekening van een Lokaal Pact 
gebruiksovereenkomst. 

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

25. CBS/2021/274 | 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 mits aanpassing

MOBILITEIT

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN



26. CBS/2021/248 | Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen. 
Aanpassing. Vaststelling. 
Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen. Aanpassing. 
Vaststelling

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

27. CBS/2021/249 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen) 
Samenvatting

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor het 
onderhoud van bepaalde landschapselementen.
Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 
premie aanvragen voor het onderhoud ervan.

Besluit: Goedgekeurd

ICT

ECONOMAAT

28. CBS/2021/276 | Aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale  - Goedkeuring 
gunning - 2020/956-AV 
Samenvatting

Aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale  - Goedkeuring gunning - 2020/956-AV

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

29. CBS/2021/255 | RUP Hagewinde. Gemotiveerd advies van de GECORO op adviezen, bezwaren en 
opmerkingen. Door te verwijzen naar de Gemeenteraad maart 2021 voor goedkeuring advies. 
Samenvatting

RUP Hagewinde.
Gemotiveerd advies van de GECORO dd 27-01-2021 op adviezen, bezwaren en opmerkingen. 
Door te verwijzen naar de Gemeenteraad maart 2021 voor goedkeuring advies.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

30. CBS/2020/2306 | Omgevingsvergunningsaanvragen 



Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2021/245 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Leiestraat te Lauwe, kadastraal 
gekend onder de 3de adeling, sectie A, deel van perceel nr. 446 z 2 - Dossier 1075 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Leiestraat te Lauwe, kadastraal gekend 
onder de 3de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 446 z 2, gekend als lot 1 van het bijgevoegd 
opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

32. CBS/2021/246 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Krommebeekstraat 11 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie B, deel van perceel nr. 282 A 2 - Dossier 1076 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Krommebeekstraat 11 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie B, deel van perceel nr. 282 A 2, gekend als lot 1 en lot 
2 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2021/247 | Verdeling van een garage gelegen in de Vlamingenstraat +41, kadastraal gekend 
onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 995/15 - Dossier 1077 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een garage gelegen in de Vlamingenstraat +41, kadastraal gekend onder 
de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 995/15, zie bijgevoegd kadastraal plan meegestuurd 
door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

34. CBS/2021/262 | Verdeling van een perceel grond gelegen aan de Kortrijkstraat, kadastraal 
gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, deel van perceel nr. 42 g 8 - Dossier 1078 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen aan de Kortrijkstraat, kadastraal gekend onder 
de 1ste afdeling, sectie D, deel van perceel nr. 42 g 8, met een oppervlakte van 357,05 m², zijnde het 
lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

35. CBS/2021/243 | Ontwerp-mer kernzone Leiewerken - opmerkingen op het ontwerp. 
Samenvatting

Ontwerp-mer kernzone Leiewerken -opmerkingen op het ontwerp om over te maken aan DVW

Besluit: Goedgekeurd



36. CBS/2021/244 | Leiewerken- nota van DVW ikv de publieke ruimte 
Samenvatting

Leiewerken- nota van DVW ikv de publieke ruimte

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

FINANCIËN

FINANCIËN

37. CBS/2020/2214 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als leegstaand - kohierartikels 629000124 en 629000125 - aanslagjaar 2019 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
leegstaand aangaande kohierartikels 629000124 en 629000125 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2020/2312 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 17 februari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 17 februari 2021 voor een totaalbedrag 
van 354.321,57 euro.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

39. CBS/2021/221 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 385 tot en met nr. 386 voor 
een totaalbedrag van 30.051,67 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 385 tot en met nr. 386 voor een totaalbedrag van 
30.051,67 euro.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2021/241 | Kohier indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. 
December 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig - december. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2021/251 | Kohier belasting op wedkantoren. Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op wedkantoren. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd



42. CBS/2021/284 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt - kohierartikel 630000001 - aanslagjaar 
2020 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikel 630000001 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2021/285 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 640000001 - aanslagjaar 
2020 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 
als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 640000001 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

44. CBS/2021/101 | Patrimonium. Princiepsbeslissing tot verkoop van pand gelegen Lauwbergstraat 
121 te Menen. Vaststellen verkoopprocedure, vastleggen van de minimum verkoopprijs 
(instelprijs) en aanstellen van de instrumenterend notaris. Verwijzing naar de gemeenteraad van 
april /of mei 2021 voor beslissing tot verkoop van pand gelegen Lauwbergstraat 121 te Menen 
(voormalige bibliotheek Lauwe). 
Samenvatting

Het schepencollege beslist principieel tot de verkoop van haar gedeelte in privatieve eigendom (grond 
en gebouw voormalige bibliotheek) en onverdeelde mede-eigendom (grond) en 1068/10000 eigendom 
van de gemene delen binnen het gebouw gelegen Lauwbergstraat 121 Menen en stelt instrumenterend 
notaris aan. Zij verwijst het dossier naar de gemeenteraad voor vaststelling van de verkoopprocedure, 
het bepalen van de minimum verkoopprijs (instelprijs).

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

ECONOMAAT

45. CBS/2021/258 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2021 - Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021/1005-AV 
Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2021 - Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/1005-AV

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

46. CBS/2021/257 | GBS Barthel - Lokaal Overleg Platform basisonderwijs Menen: vraag 
capaciteitsverhoging instapklas - kennisname. 



Samenvatting

 GBS Barthel - Lokaal Overleg Platform basisonderwijs Menen: vraag capaciteitsverhoging instapklas - 
kennisname.

Besluit: Goedgekeurd

47. CBS/2021/282 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstellingen in vervanging van korte 
afwezigheden. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstellingen in vervanging van korte afwezigheden.

Besluit: Goedgekeurd

48. CBS/2021/283 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in vervanging van een 
leermeester lichamelijke opvoeding. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstelling in vervanging van een leermeester lichamelijke 
opvoeding.

Besluit: Goedgekeurd

SAMW

49. CBS/2021/272 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leerkracht piano 
wegens ziekte. 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vervanging leerkracht piano wegens ziekte.

Besluit: Goedgekeurd

ERFGOED

ARCHIEF

50. CBS/2021/236 | Gunning restauratie beeld O.L. Heer in t Riet 
Samenvatting

Gunning restauratie beeld O.L. Heer in t Riet

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

51. CBS/2021/261 | Werken dak kerk Sint-Jan - vraag tot herschikking voorziene investeringstoelage 
Samenvatting

Vraag tot herschikken voorziene investeringstoelage volgens het schema van de uit te voeren 
dakwerken aan het kerkgebouw Sint-Jan 

Besluit: Goedgekeurd



ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

52. CBS/2021/240 | EFRO project KI:SS West ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ 
Samenvatting

De communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ kadert binnen het EFRO project 
KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West-Vlaanderen). Handelaars kunnen 
zich in deze actie kandidaat stellen om ambassadeur te worden voor hun gemeente en consumenten 
kunnen stemmen op hun favoriete lokale winkelier.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

53. CBS/2020/2918 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - adjunct-technisch coördinator-
werkvoorbereider (C1-C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst + samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - adjunct-technisch coördinator-werkvoorbereider (C1-
C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst + samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2021/238 | Afdeling vrije tijd en onderwijs - dienst evenementen - kennisgeving 
loopbaanonderbreking in het kader van onbetaald verlof als recht door een voltijds contractueel 
administratief medewerker en goedkeuren vacant verklaring van de functie van medewerker 
vrije tijd (C1-C3) (m/v) bij wijze van interne personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit 
met het OCMW (met behoud van statuut) 
Samenvatting

Afdeling vrije tijd en onderwijs - dienst evenementen - kennisgeving loopbaanonderbreking in het kader 
van onbetaald verlof als recht door een voltijds contractueel administratief medewerker en goedkeuren 
vacant verklaring van de functie van medewerker vrije tijd (C1-C3) (m/v) bij wijze van interne 
personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut)

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2021/273 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - ontslag voltijds 
projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (onbepaalde duur) en goedkeuren vacant 
verklaring van de functie van projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) bij wijze van 
interne personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van 
statuut) 
Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - ontslag voltijds projectverantwoordelijke huisvesting 
(B1-B3) (onbepaalde duur) en goedkeuren vacant verklaring van de functie van 
projectverantwoordelijke huisvesting (B1-B3) (m/v) bij wijze van interne personeelsmobiliteit en externe 
personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut)

Besluit: Goedgekeurd



56. CBS/2021/280 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - deskundige jeugd-
sport (B1-B3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds deskundige 
jeugd-sport (B1-B3) (m/v) (onbepaalde duur) 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - deskundige jeugd-sport (B1-B3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds deskundige jeugd-sport (B1-B3) (m/v) 
(onbepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd
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