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D-PUNT

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

1. CBS/2021/671 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstellingen i.v.v. directeur, afwezig 
door ziekte. 
Samenvatting

Gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer (Lauwe): tijdelijke aanstellingen i.v.v. directeur, afwezig 
door ziekte

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

2. CBS/2021/637 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd infrastructuur en 
technische diensten (A1a-A3a) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijdse 
diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-A3a) (bepaalde duur) 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-
A3a) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijdse diensthoofd infrastructuur en 
technische diensten (A1a-A3a) (bepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE



3. CBS/2021/643 | Mirom: Verslag van de Raad van Bestuur dd. 04.02.2021. 
Samenvatting

Mirom : Verslag van de Raad van Bestuur dd. 04.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

4. CBS/2021/653 | 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

SENIOREN

THUIS- EN OUDERENZORG

5. CBS/2021/593 | Goedkeuring verslag algemene vergadering ouderenadviesraad dd. 11 februari 
2021. 
Samenvatting

Gelet op het verslag van de digitale algemene vergadering van de ouderenadviesraad dd. 11 februari 
2021 (bijlage 1)

Gelet op de toegevoegde bijlagen (7 in totaal)

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

6. CBS/2021/645 | Ingezonden evenementenformulieren van 26 maart 2021 tot 1 april 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

CULTUUR

7. CBS/2021/638 | Capaciteitsmonitor scholen overzicht Stad Menen 2021 
Samenvatting

De Vlaamse Regering maakt in deze regeerperiode (2020-2024) 3 miljard euro vrij voor nieuwe 
investeringsbeslissingen voor meer en kwalitatievere schoolinfrastructuur. De minister van onderwijs 



kent opnieuw capaciteitsmiddelen toe voor uitbreidingsprojecten aan scholen in gemeenten met de 
grootste tekorten. Om in aanmerking te kunnen komen voor die subsidies, is het belangrijk om het 
aantal beschikbare plaatsen voor leerlingen te kennen. 

Op 17/02/2021 gaf het College van Burgemeester en schepenen de goedkeuring om aan deze 
aanbodbevraging deel te nemen en alle scholen in Menen aan te schrijven om hieraan deel te 
nemen. De gemeentelijk coördinator, het afdelingshoofd vrije tijd & onderwijs verspreidde de 
invulformulieren en instructies naar alle scholen en verzamelde alle info in de documenten in bijlage. 
Deze documenten werden op 2/04/2021 aan capciteitsmonitor@kuleuven.be bezorgd (deadline 
5/04/2021).

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

8. CBS/2021/526 | GBS de Wonderwijzer: schoolraad 2021 - 2025 - kennisname samenstelling. 
Samenvatting

GBS de Wonderwijzer: schoolraad 2021 - 2025 - kennisname samenstelling.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

9. CBS/2021/655 | 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

10. CBS/2020/2473 | Verslag van de vorige zitting dd. 31 maart 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 31 maart 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

11. CBS/2021/439 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 05.05.2021. Zwangerschapsrust en 
vervanging van een raadslid. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 05.05.2021. Zwangerschapsrust en vervanging van een 
raadslid

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



12. CBS/2021/533 | Te verwijzen de gemeenteraad van 05.05.2021 (eventueel). ZEFIER: uitnodiging 
tot de jaarvergadering dd. 10.06.2021. 
Samenvatting

Te verwijzen de gemeenteraad van 05.05.2021 (eventueel).
ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 10.06.2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

VEILIGHEID

JURIDISCHE DIENST

13. CBS/2021/616 | Bestuurlijke preventie- provinciaal sanctionerend ambtenaar GAS 
Samenvatting

De provincie peilt bij de West-Vlaamse steden en gemeenten naar mogelijke interesse tot aanstelling 
van een gezamenlijk provinciaal sanctionerend ambtenaar GAS voor de hele provincie West-
Vlaanderen, tegen kostenvergoeding

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

14. CBS/2021/606 | Hernieuwing kansspelvergunning klasse B Palladium 
Samenvatting

Het afleveren van een positieve verklaring van de burgemeester betreffende de aanvraag voor een 
kansspelvergunning klasse B.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

15. CBS/2021/644 | Organisatie Blokkot mei-juni 2021 
Samenvatting

Door de aanwezigheid van het vaccinatiecentrum in Park Ter Walle gingen we op zoek  naar een 
alternatieve locatie voor het Blokkot.

CC De Steiger wordt hierbij voorgesteld als uitwijklocatie voor het Blokkot voor de periode van 17 mei 
tem 30 juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd

16. CBS/2021/650 | Vraag tot goedkeuring van de aangevraagde buitenspeelstraten op de 
buitenspeeldag van 21/04/2021 in Menen, Lauwe en Rekkem. 
Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuring van de aangevraagde buitenspeelstraten op de Buitenspeeldag 21/04/2021 
in Menen, Lauwe en Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd



WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

17. CBS/2021/634 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

ECONOMAAT

18. CBS/2020/765 | Aankoop kantoormeubilair voor LAR Business via CREAT Aankoopcentrale. 
Goedkeuring aankoop. 
Samenvatting

Aankoop kantoormeubilair voor LAR Business via CREAT Aankoopcentrale. Goedkeuring aankoop.

Besluit: Goedgekeurd

GEBOUWENDIENST

19. CBS/2021/625 | Principieel akkoord indienen aanvraag projectsubsidies - dakrenovatie CC De 
Steiger en sportzaal Vauban. 
Samenvatting

Principieel akkoord indienen aanvraag projectsubsidies - dakrenovatie CC De Steiger en sportzaal 
Vauban.

De Provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen ondersteunen om sneller te komen tot een volledig 
klimaatneutrale, hernieuwbare en circulaire samenleving. Daarom heeft zij twee 
ondersteuningstrajecten opgezet waar de gemeenten gebruik kunnen van maken: “Gemeente voor de 
toekomst” en “Subsidie lokale klimaatprojecten.

Bijgaande aanvraag kadert in de 'subsidie voor lokale klimaatprojecten'. De Provincie voorziet daartoe 
per project met energetische renovaties maximum 50% financiering, met een max. van 100.000€ (incl. 
BTW).

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2021/642 | Stookplaatsrenovatie SABK - Goedkeuring definitieve oplevering 
Samenvatting

Stookplaatsrenovatie SABK - Goedkeuring definitieve oplevering - 2019/800-sg-phv

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

21. CBS/2021/649 | Definitieve Oplevering Voetpaden - Groenzone VK Henri Dunantlaan Menen. 



Samenvatting

Definitieve Oplevering voetpaden en groenzone uitbreiding VK H. Dunantlaan in het kader van vrijgave 
resterende borgsom.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/652 | Definitieve Oplevering Voetpaden - Groenzone VK Klimopwindestraat Menen. 
Samenvatting

Definitieve Oplevering voetpaden en groenzone uitbreiding VK Klimopwindestraat in het kader van 
vrijgave resterende borgsom.

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2021/656 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2108, 2119, 2123, 2112, 2120 en 2110. 
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

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

24. CBS/2021/651 | 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/2021/640 | Vastleggen kleur markering parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd 
(sensorparkeren) 
Samenvatting

Binnen afzienbare tijd worden parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd (sensorparkeren) uitgerold. Om 
die plaatsen zichtbaar te maken in het straatbeeld, is het aangewezen de plaatsen met een bepaalde, 
opvallende kleur aan te duiden. De stad dient een beslissing te nemen in welke kleur dit zou worden 
voorzien.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

26. CBS/2021/632 | verkaveling Lageweg - Charles Cappellestraat : verkavelingsontwerp en interne 
adviezen 



Samenvatting

verkavelingsontwerp Danneels Lageweg - Ch. Cappellestraat - voorstellen adviezen interne 
administratie en vraag tot overbrengen aan de verkavelaar en ontwerper

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

27. CBS/2021/635 | Overleg 15-03-2021 dossiers Leiedal- Bramier SVZ. 
Samenvatting

Overleg  15-03-2021 dossiers Leiedal - Bramier SVZ.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2021/636 | Uitnodiging Summerschool - Blauwe Park Eurometropool. 
Samenvatting

Uitnodiging 'Summerschool' van het Blauwe Park Eurometropool.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

29. CBS/2021/647 | Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een Ruimtelijk 
ontwikkelingsplan voor het gebied "Binnengebied Oostkaai". Goedkeuren lijst aan te schrijven 
ontwerpers 
Samenvatting

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen langs de Leieboorden naar aanleiding van de 
Leiewerken, wordt voor het binnengebied Oostkaai voorgesteld om een bureau aan te stellen voor de 
opmaak van een stedenbouwkundige voorontwerp-masterplan voor de volledige site. De gunningswijze 
en -voorwaarden werden door de gemeenteraad van de stad Menen goedgekeurd in zitting van 
31/03/2021. De lijst met de aan te schrijven ontwerpers wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het CBS.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

30. CBS/2020/2474 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2021/629 | Verdeling van een magazijn met grond gelegen in de Industrielaan 105 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 458 F en een magazijn 
met grond gelegen in de Ringlaan 7 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie 
F, deel van perceel nr. 455 G - Dossier 1090 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een magazijn met grond gelegen in de Industrielaan 105 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 458 F en een magazijn met 



grond gelegen in de Ringlaan 7 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel van 
perceel nr. 455 G, zie detail 1 en 2 van bijgaande opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

32. CBS/2021/633 | Verdeling van  parking gelegen aan de Leiemeersen - Oostkaai te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 1002 Z en een een deel 
van het openbaar domein gelegen aan de Oostkaai, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, 
sectie E, zonder nummer. - Dossier 1091 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van parking gelegen aan de Leiemeersen - Oostkaai te Menen, kadastraal 
gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, deel van perceel nr. 1002 Z en een een deel van het openbaar 
domein gelegen aan de Oostkaai, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie E, zonder nummer, 
zijnde inneming 15 en inneming 129 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

33. CBS/2021/639 | Verdeling van een perceel achtergrond met bijgebouwen gelegen in de Neerweg 
35 te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie B, deel van percelen nrs. 456 m 
en 455 v 2 - Dossier 1092 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een perceel achtergrond met bijgebouwen gelegen in de Neerweg 35 te 
Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie B, deel van percelen nrs. 456 m en 455 v 2, 
zie bijgevoegd schets van de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

34. CBS/2020/2480 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 7 april 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 7 april 2021 voor een totaalbedrag van 
140.965,60 euro.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2021/631 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1202, nr. 1210 en nr. 1259 
voor een totaalbedrag van 64.620 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1202, nr. 1210 en nr. 1259 voor een totaalbedrag 
van 64.620 euro.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2021/663 | Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande handelspanden - kohierartikel 
620000021 - aanslagjaar 2020 



Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande handelspanden aangaande 
kohierartikel 620000021 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/664 | Bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande handelspanden - kohierartikel 
620000036 - aanslagjaar 2020 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op leegstaande handelspanden aangaande kohierartikel 
620000036 voor aanslagjaar 2020

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

38. CBS/2021/620 | Patrimonium . Ontwerpakte tot overdracht en kapitaalsinbreng van 
sportinfrastructuur Ter Steenland Rekkem, Lauwestraat 66 naar AGB Woonbedrijf Menen. Te 
verwijzen naar de GR van 5 mei 2021 
Samenvatting

De ontwerpakte tot de inbreng van de sporthal Ter Steenlandt in Rekkem in het patrimonium van het 
AGB Woonbedrijf Menen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, voor goedkeuring, dit conform de 
doelstelling vermeld in de statuten AGB, art. 5, nl.  het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke 
infrastructuren voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

39. CBS/2021/626 | Rechtszaken en betwistingen - Beslissing tot aanstelling raadsman met oog op 
voeren verweer in schadedossier. 
Samenvatting

Het schepencollege dient een raadsman  aan te stellen, om de belangen van de stad te verdedigen in 
het verweer n.a.v. een schadedossier, dat voorkomt in de Rechtbank van 1e aanleg in Kortrijk op 14 
april 2021 a.s.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2021/666 | Parkeerbeheer Menen. Goedkeuring eindafrekening 2020. Te verwijzen naar de 
GR van 5 mei 2021 
Samenvatting

Jaarverslag en eindafrekening 2020  inzake parkeerbeheer te Menen wordt overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

41. CBS/2021/646 | Ledenbijdrage Mayors for Peace 2021 



Samenvatting

Twee jaar geleden sloot stad Menen zich aan bij Mayors for Peace. Er wordt gevraagd dit jaar opnieuw 
het lidgeld te betalen. 

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

42. CBS/2020/2189 | Princiepsbeslissing organisatie kunstmarkt Menen in samenwerking met de 
feitelijke vereniging Kunstmarkt Menen 
Besluit: Verdaagd

43. CBS/2021/591 | Princiepsbeslissing organisatie Boulevard Solar 2021 
Samenvatting

In 2020 werd door de diensten vrije tijd en het cultuurcentrum last-minute een coronaproof 
zomeraanbod ontwikkeld, genaamd Boulevard Solar. Een geslaagd concept en voor herhaling vatbaar. 
Boulevard Solar 2021 zou een programma worden met tal van grootse en kleinschalige activiteiten en 
evenementen, in samenwerking met verenigingen, lokale handelaars, op diverse locaties en in de 
wijken en straten. 

Covid-19 steekt echter opnieuw een stokje voor de deur. We gaan alweer voor een coronaproof 
aanbod, met ruimte voor uitbreiding en samenwerkingen met verenigingen. Met enkele 
verenigingen/clubs werd reeds onder voorbehoud een samenwerking overeengekomen (kunstmarkt, 
zomerbar kordon, sport uit je kot,...), maar een algemene oproep om mee het programma te maken is 
gezien de maatregelen voorlopig niet op zijn plaats. 
Het cultuurcentrum, de diensten sport/jeugd, de bibliotheek, erfoed en stadsmarketing 
(evenementen/toerisme/lokale economie) werkten op basis van de evaluatie van vorig jaar enkele 
voorstellen uit. Dit jaar bekijken we ook met de lokale dienstencentra hoe zij aan het programma 
kunnen mee werken. 

Voor een eerste overzicht van concepten en kalender, verwijzen we naar de opsomming hieronder en 
de bijlagen. Met akkoord van het College van Burgemeester en schepenen worden deze voorstellen 
verder uitgewerkt. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

EVENEMENTEN EN TOERISME

44. CBS/2021/615 | Verslag Cultuurforum (kennisname) en acties/adviezen vanuit de werkgroepen 
Samenvatting

Verslag cultuurforum (kennisname) en acties/adviezen vanuit de werkgroepen

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

45. CBS/2021/660 | Goedkeuring voorstel tot compromis m.b.t. rechtzetting gevolgen foutieve 
aanstelling op 01/09/2020 



Samenvatting

Goedkeuring voorstel tot compromis m.b.t. rechtzetting foute aanstelling op 01/09/2020 van leraar 
fotokunst. Leraar had op 01/09/2020 moeten gereaffecteerd worden binnen 1/20 SAA Fotokunst waarin 
titularis een dienstonderbreking (AVP) had opgenomen, maar werd foutief weder tewerkgesteld in 2/38 
administratief medewerker ICT. Dit kwam pas later in het schooljaar aan het licht waardoor er een 
rechtzetting moest komen op financieel vlak voor de gederfde inkomsten. In het voorstel stellen we 
betrokkene ook terug aan in het ambt van leraar vanaf 01/04/2021 waardoor er een volledige 
rechtzetting komt van de situatie.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2021/665 | Beëindigen van dienstonderbreking en opnieuw opnemen van ambt van leraar 
1/20 fotokunst vanaf 01/04/2021 
Samenvatting

Beëindigen van dienstonderbreking en opnieuw opnemen van ambt van leraar 1/20 SAA fotokunst 
vanaf 01/04/2021.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

47. CBS/2021/627 | Raamverkoop door sfeercafé Ons Dorp 
Samenvatting

Sfeercafé Ons Dorp te Menen wil starten met raamverkoop zolang de horeca gesloten blijft.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

48. CBS/2021/583 | Stad - Afdeling IDO - personeelsdienst - deeltijdse dienstaanwijzing van een 
voltijds statutair administratief medewerker - vanaf 01/05/2021. 
Samenvatting

Stad - Afdeling IDO - personeelsdienst - deeltijdse dienstaanwijzing van een voltijds statutair 
administratief medewerker - vanaf 01/01/2020.

Besluit: Goedgekeurd

49. CBS/2021/624 | Stad - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze van bevordering en externe 
personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut) en bevorderingsprocedure voor 
de functie van directeur Interne Dienstverlening en Organisatie / HR manager (A5a-A5b) (m/v) 
Samenvatting

Stad - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze van bevordering en externe personeelsmobiliteit met het 
OCMW (met behoud van statuut) en bevorderingsprocedure voor de functie van directeur Interne 
Dienstverlening en Organisatie / HR manager (A5a-A5b) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd



50. CBS/2021/659 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - adjunct-technisch coördinator-
Werkvoorbereider (C1-C3) - samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - adjunct-technisch coördinator-Werkvoorbereider (C1-
C3) - samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

51. CBS/2021/662 | Stad - Dienst Burgerzaken - vervanging medewerker ingevolge ziekte -  
intrekking aanstelling medewerker in CBS 17/03/2021 en aanstelling voltijds medewerker (C1-C3) 
(m/v) - contract bepaalde duur 
Samenvatting

Stad - Dienst Burgerzaken - vervanging medewerker ingevolge ziekte -  intrekking aanstelling 
medewerker in CBS 17/03/2021 en aanstelling voltijds medewerker (C1-C3) (m/v) - contract bepaalde 
duur

Besluit: Goedgekeurd
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