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D-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

1. CBS/2021/761 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 05.05.2021: Ontslag uit de 
gemeenteraadscommissie Wonen 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad dd. 05.05.2021: Ontslag uit de gemeenteraadscommissie Wonen
Betreft: Willy Ugille

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

2. ZONDER VOORWERP 

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

3. CBS/2021/770 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras 
Samenvatting

De aanvragen tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2021- 2025 
worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

4. CBS/2021/768 | Afwerking wachtgevels Leiewerken. 



Samenvatting

Afwerking wachtgevels Leiewerken-advies.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

PERSONEEL

PERSONEEL

5. CBS/2021/699 | Stad - bevorderingsprocedure directeur Interne Dienstverlening en Organisatie / 
HR manager (A5a-A5b) (m/v) - goedkeuren samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Stad - bevorderingsprocedure directeur Interne Dienstverlening en Organisatie / HR manager (A5a-
A5b) (m/v) - goedkeuren samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

6. CBS/2021/758 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker 
(D1-D3) (m/v) - samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker (D1-D3) (m/v) - 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

7. CBS/2021/746 | 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

OPENBARE WERKEN

8. CBS/2021/706 | Kennisname verslag PCV-vergadering 10 februari 2021 omtrent de gedeeltelijke 
herinrichting van een afrit van de A19 naar de N32 
Samenvatting

De stad Menen is vragende partij om permanent groen te installeren op de afrit van de A19 voor 
voertuigen die rechtsaf slaan richting Frankrijk. De politiezone Grensleie is vragende partij voor een 
conflictvrije linksaf beweging richting A19 Kortrijk, komende vanuit Roeselare. Daar deze locatie 



gelegen is op een weg beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer werd hiervoor een Provinciale 
Commissie Verkeersveiligheid samengeroepen (= PCV).

Besluit: Ter kennis genomen

SPORT

SPORTDIENST

9. CBS/2021/741 | Ter kennisname: acties 'Sport voor personeel' na analyse van de resultaten uit 
de Sport- en Beweegscan 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de acties 'Sport voor personeel'. 

Besluit: Ter kennis genomen

DIERENWELZIJN

OMGEVING

10. CBS/2021/705 | Aktename van balans en cijfergegevens 2020 dierenasiel De Knuffelpootjes 
Samenvatting

Aktename van de balans en cijfergegevens 2020 van het dierenasiel De Knuffelpootjes.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

11. CBS/2021/733 | Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het 1e kwartaal 
van 2021 (01 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) 
Samenvatting

Kennisname van het overzicht dagelijks personeelsbeheer voor het 1e kwartaal van 2021 (01 januari 
2021 tot en met 31 maart 2021)

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2021/750 | 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

13. CBS/2020/2489 | Verslag van de vorige zitting dd. 14 april 2021. 



Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 14 april 2021.

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2021/578 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 5 mei 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 5 mei 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

15. CBS/2021/704 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: Leiedal: Algemene 
Vergadering dd. 25.05.2021 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: Leiedal: Algemene Vergadering dd. 25.05.2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

16. CBS/2021/716 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: Ontslag van een 
gemeenteraadslid en vervanging door de eerste opvolger. 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: Ontslag van een gemeenteraadslid en 
vervanging door de eerste opvolger.
Betreft: de heer Willy Ugille te vervangen door de heer Vincent Dumortier

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

17. CBS/2021/740 | Te verwijzen naar de GR van 05.05.2021: Mirom - Algemene vergadering dd. 
03.06.2021 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: Mirom - Algemene vergadering dd. 03.06.2021

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

18. CBS/2021/742 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: IMPULS - mandaatwissel in 
de Raad van Bestuur 
Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 05.05.2021: IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

VEILIGHEID

IDPB

19. CBS/2021/726 | Goedkeuring maandverslagen GIDPB januari-maart 2021 



Samenvatting

Goedkeuring maandverslagen januari-maart 2021 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie, 
Bescherming en Welzijn op het werk.

Inclusief arbeidsongevallenregister stad en onderwijzend personeel : stand van zaken.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

20. CBS/2021/752 | Kennisname Besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 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 
5 mei 2021 ter bekrachtiging. 
Samenvatting

Bij besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 wordt opnieuw beslist om de eerdere tijdelijke 
politieverordening (laatste dd. 15.01.2021 verlengd bij besluit dd. 17.02.2021) nogmaals te verlengen , 
gezien de epidemiologische toestand in Menen . Dit betekent concreet een verlenging van de 
neusmondmaskerplicht v in de volledige Rijselstraat, van de Grote Markt tot aan de Franse Grens, voor 
onbepaalde duur, totdat de cijfers de opheffing van dit besluit toelaten . De mondmaskerplicht geldt 
vanaf 13 jaar.

Dit besluit dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  van 05.05.2021 ter bekrachtiging, 
teneinde geldig te blijven.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

21. CBS/2021/714 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/725 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd

23. CBS/2021/727 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2021/728 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 



Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

25. CBS/2021/197 | Verbouwing kleedkamers Vauban CC De Steiger. Verrekeningen >15% 
goedkeuring (verwijzing naar de Gemeenteraad 5 mei 2021). 
Samenvatting

Verbouwing kleedkamers Vauban CC De Steiger. Verrekeningen >15% goedkeuring (verwijzing naar 
de Gemeenteraad 5 mei 2021).

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

26. CBS/2021/290 | Verbouwing kleedkamers sporthal Vauban - Goedkeuring voorlopige oplevering 
Samenvatting

Verbouwing kleedkamers sporthal Vauban - Goedkeuring voorlopige oplevering

Besluit: Goedgekeurd

27. CBS/2021/708 | Sloping woning Sluizenkaai. Ereloon schoringswerkzaamheden. 
Samenvatting

Sloping woning Sluizenkaai. Ereloon schoringswerkzaamheden.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

28. CBS/2021/709 | Aankoop verkeerssignalisatie DJ 2021 - Goedkeuring gunning 
Samenvatting

Voorstel gunning aankoop verkeerssignalisatie DJ 2021

Besluit: Goedgekeurd

29. CBS/2021/729 | Revitaliseringsproject LAR: stand van zaken opmaak aanvraag 
omgevingsvergunning. 
Samenvatting

Herinrichting LAR transportzone - Verslag vergadering 02/03/2021

Besluit: Goedgekeurd

30. CBS/2021/736 | Verkaveling Dronckaertstraat OMV2020111322. Ontwerp van 
verkavelingsovereenkomst. Goedkeuring. Verkoopbaarheidsattest. Goedkeuring. 
Besluit: Verdaagd



31. CBS/2021/747 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2115, 2124, 2125, 2126, 2129, 2127, 2128, 2109 en 2121. 
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 mits aanpassing

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

32. CBS/2021/744 | 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

JURIDISCHE DIENST

33. CBS/2021/680 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 5 mei 2021. Aanvullend 
verkeersreglement inzake parkeren. Wijziging en hervaststelling reglement. 
Samenvatting

Gezien de invoering van Shop&Go-plaatsen te Menen dient het aanvullend verkeersreglement inzake 
parkeren  te worden gewijzigd, parallel ook aan de wijzigingen hierover in het retributiereglement 
parkeren. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

34. CBS/2021/734 | Besluit van burgemeester. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 
Buitenspeeldag op 21 april 2021 te Menen. Bekrachtiging 
Samenvatting

Besluit van burgemeester. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Buitenspeeldag op 21 
april 2021 te Menen. Bekrachtiging

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

ECONOMAAT

35. CBS/2021/711 | Aankoop van getrokken klepelmaaier met opvang.  Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst van aan te schrijven leveranciers - bestek 
2021/1031/SV-21/04. 
Samenvatting

Aankoop van getrokken klepelmaaier met opvang.



Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst van aan te schrijven leveranciers - bestek 
2021/1031/SV-21/04

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

36. CBS/2021/715 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Lar M 40+ en 
Larstraat 364+ 
Samenvatting

De percelen kadastraal gekend als 34024C0502/C en 389/M, gelegen te Lar M 40+ en Larstraat 364+, 
schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

37. ZONDER VOORWERP 

OMGEVING

OMGEVING

38. CBS/2021/582 | Definitieve vaststelling RUP Hagewinde. Doorverwijzing naar gemeenteraad van 
5 mei 2021. 
Samenvatting

Definitieve vaststelling RUP Hagewinde. Doorverwijzing naar gemeenteraad van 5 mei 2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

VERGUNNINGEN

OMGEVING

39. CBS/2020/2490 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2021/731 | Verdeling van diverse percelen gelegen in de Moorselestraat te Menen, 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie C, percelen nrs. 66 g, 67 x 2, 154 d, 154 b, 157 h, 
160 p, 160 m en 159 h - Dossier 1093 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van diverse percelen gelegen in de Moorselestraat te Menen, kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie C, percelen nrs. 66 g, 67 x 2, 154 d, 154 b, 157 h, 160 p, 160 m 
en 159 h, gekend als lot 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7 en 8 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd



FINANCIËN

FINANCIËN

41. CBS/2020/2496 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 21 april 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 21 april 2021 voor een totaalbedrag van 
2.409.285,23 euro.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/520 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 5 mei 2021: Retributie inzake parkeren. 
Vaststelling wijziging reglement. 
Samenvatting

Gezien de invoering van Shop&Go-plaatsen te Menen dient het retributiereglement parkeren  te worden 
gewijzigd en opnieuw vastgesteld, parallel ook aan de wijzigingen hierover in het  aanvullend 
verkeersreglement inzake parkeren. Eveneens wordt het tarief van de retributiebon (dagtarief) 
geactualiseerd. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

43. CBS/2021/751 | Kohier directe belasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 2020. 
Samenvatting

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren directe belasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 2020.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

44. CBS/2021/700 | Goedkeuring deelname Stad Menen aan Plantjesweekend van 17, 18 en 19 
september 2021 voor Kom op tegen Kanker. 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd om azaleaplantjes zowel online als fysiek te verkopen (indien de 
coronamaatregelen dit toelaten).

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/719 | Princiepsbeslissing organisatie Wieltjesfeesten 2021 
Samenvatting

Wieltjesfeesten 2021, het feest van Menen, zou doorgaan op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 
september 2021.
In plaats van 2 dagen feest, voegen we er nog een extra dag leute en plezier aan toe. Het hele concept 
van Wieltjesfeesten werd tijdens het overleg Vrije tijd alsook met het ganse team evenementen onder 
de loep genomen. De diensten zijn ervan overtuigd dat de Wieltjesfeesten hét evenement is voor elke 
Menenaar, met voor elk wat wils. 
In het vernieuwde concept is er ruimte voor het kind, de danser, de lokale handelaar, de sporter en de 
'aperitiever'. Dit alles wordt georganiseerd rekening houdend met de covid-19 maatregelen die op dat 
moment gelden. 

Besluit: Goedgekeurd



BURGERZAKEN

BURGERLIJKE STAND

46. CBS/2021/745 | Bepalen modaliteiten  betreffende huwelijken 
Samenvatting

modaliteiten bepalen huwelijken (locaties) 

Men kan huwen in de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten woont. Als ze in verschillende 
gemeenten wonen kunnen ze vrij kiezen in welke van de twee ze wensen te huwen. 

Het huwelijk wordt bij voorkeur voltrokken in de trouwzaal in het stadhuis in Menen.

Er kan mits toelating op volgende locaties het huwelijk voltrokken worden:

1. Dorpshuis Rekkem (zaal + tuin)

2. ’t Applauws Lauwe

3. Brouwerspark / Bois de Boulogne (openlucht huwelijk)

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

CULTUUR

CC DE STEIGER

47. CBS/2021/712 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur - Cultuurcentrum. Te 
verwijzen naar de gemeenteraad. 
Samenvatting

De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en het cultuurcentrum formaliseert de 
samenwerking onder meer op de domeinen financiën, infrastructuur, personeel, ICT en communicatie 
tot ten laatste 31 december 2025. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

EVENEMENTEN EN TOERISME

48. CBS/2021/702 | Goedkeuring uitbetaling aanvraag projecttoelage 2021 
Samenvatting

Goedkeuring uitbetaling aanvraag projecttoelage vzw Boegie Woegie 'Reveil Boodschap aan de 
Overkant' ism vzw LMNL en Reveil Vlaanderen

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

ECONOMAAT

49. CBS/2021/568 | Aankoop schoolmeubilair / goedkeuring afnamemogelijkheid via 
raamovereenkomst  DOKO vzw Aankoopcentrale - doorverwijzing zitting Gemeenteraad 
05.05.2021 voor goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. 



Samenvatting

Aankoop schoolmeubilair / goedkeuring afnamemogelijkheid via raamovereenkomst  DOKO vzw 
Aankoopcentrale - doorverwijzing zitting Gemeenteraad 05.05.2021 voor goedkeuren wijze van gunnen 
en gunningsvoorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

50. CBS/2021/722 | Eenmalige standplaats Damiaanactie op wekelijkse markt Menen op 26 juni 
Samenvatting

De coördinator van de Damiaan actie vraagt om éénmalig, gratis een standplaats in te nemen op de 
markt in Menen. Dit op zaterdag 26 juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd

DIERENWELZIJN

OMGEVING

51. CBS/2021/720 | Goedkeuring communicatieactie wespennesten.Vlaanderen 
Samenvatting

Goedkeuring communicatie- en sensibiliseringsactie rond wespennesten.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

PERSONEEL

ECONOMAAT

52. CBS/2021/748 | Aankoop en levering van werkkledij en werkschoenen voor stad en OCMW 
Menen. Verwijs naar Gemeenteraad mei voor goedkeuren wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden - bestek 2020/629/SV-05/05 met lijst van aan te schrijven leveranciers. 
Samenvatting

Aankoop en levering van werkkledij en werkschoenen voor stad en OCMW Menen. Verwijs naar 
Gemeenteraad mei voor goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 
2020/629/SV-05/05 met lijst van aan te schrijven leveranciers.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

PERSONEEL

53. CBS/2021/698 | Afdeling secretariaat en IDPB - secretariaat - aanwervings- en 
bevorderingsprocedure hoofdmedewerker (C4-C5) (m/v) - goedkeuren samenstelling 
selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling secretariaat en IDPB - secretariaat - aanwervings- en bevorderingsprocedure 
hoofdmedewerker (C4-C5) (m/v) - goedkeuren samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd



54. CBS/2021/730 | Stad - Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze 
van bevordering en externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut) en 
bevorderingsprocedure voor de functie van diensthoofd stadsmarketing (A1a-A3a) (m/v) 
Samenvatting

Stad - Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - Goedkeuren vacant verklaring bij wijze van bevordering en 
externe personeelsmobiliteit met het OCMW (met behoud van statuut) en bevorderingsprocedure voor 
de functie van diensthoofd stadsmarketing (A1a-A3a) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

55. CBS/2021/732 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure adjunct-
technisch coördinator-Werkvoorbereider (C1-C3) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

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

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2021/735 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - selectieprocedure 
medewerker jeugd-sport (C1-C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - selectieprocedure medewerker jeugd-sport 
(C1-C3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2021/737 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker 
(D1-D3) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker (D1-D3) (m/v) - 
goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2021/743 | Afdeling secretariaat en IDPB - secretariaat - aanwervings- en 
bevorderingsprocedure hoofdmedewerker (C4-C5) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling secretariaat en IDPB - secretariaat - aanwervings- en bevorderingsprocedure 
hoofdmedewerker (C4-C5) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SOCIALE DIENST

59. CBS/2021/654 | Kinderopvang - advies dossiers uitbreidingsronde 



Samenvatting

De criteria en beoordelingsprocedure bij uitbreidingsrondes kinderopvang werd goedgekeurd op 16 
december 2020 (GR/2020/248).

Opgroeien, Kind en Gezin deed een oproep voor uitbreiding plaatsen, in te dienen uiterlijk 30 maart 
2021.

De lokale besturen hebben tot 28 april de tijd een advies te bezorgen over de ingediende aanvragen 
binnen hun Stad.

Besluit: Goedgekeurd
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