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D-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2021/1050 | 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.

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2021/1052 | 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

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

3. CBS/2021/1034 | Goedkeuren algemeen kader werving en selectie en beoordeling tijdens de 
proefperiode directeur gemeentelijke basisschool 



Samenvatting

Goedkeuren algemeen kader werving en selectie en beoordeling tijdens de proefperiode directeur 
gemeentelijke basisschool 

Besluit: Goedgekeurd

SABK

4. CBS/2021/1024 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring 
aanpassingen coronadraaiboek fase rood vanaf 24/5/21 
Samenvatting

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen coronadraaiboek 
fase rood vanaf 24/5/21

Besluit: Goedgekeurd

5. CBS/2021/1026 | Academie voor Beeld, Muziek & Woord - Stad Menen: vacante betrekkingen en 
kandidaatstelling voor éénmalige vaste benoemingsronde op 1 juli 2021 
Samenvatting

Academie voor Beeld, Muziek & Woord - Stad Menen: vacante betrekkingen en kandidaatstelling voor 
éénmalige vaste benoemingsronde op 1 juli 2021

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2021/1043 | Goedkeuren kader voor het gebruik van uitzendarbeid 
Samenvatting

Goedkeuren kader voor het gebruik van uitzendarbeid

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2021/1044 | Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog 
Overlegcomité dd. 15/06/2021 
Samenvatting

Goedkeuren agenda eerstvolgend Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité dd. 
15/06/2021

Besluit: Goedgekeurd

8. CBS/2021/1046 | Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen ingevolge 
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 en een aantal technische wijzigingen. 
Samenvatting

Wijzigingen rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen ingevolge Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 maart 2021 en een aantal technische wijzigingen.

Besluit: Goedgekeurd



9. CBS/2021/1047 | Toevoeging bijlage 5 aan rechtspositieregeling personeel stad en OCMW 
Menen ingevolge Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 veroorzaakt door COVID-
pandemie 
Samenvatting

Toevoeging bijlage 5 aan rechtspositieregeling personeel stad en OCMW Menen ingevolge Besluit van 
de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 veroorzaakt door COVID-pandemie

Besluit: Goedgekeurd

10. CBS/2021/1054 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek / archief - Goedkeuren vacant 
verklaring en aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd bibliotheek (A1a – A3a) 
(m/v) 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek / archief - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd bibliotheek (A1a – A3a) (m/v)

Besluit: Goedgekeurd

WELZIJN

SECRETARIAAT

11. CBS/2021/1055 | W13 - agenda raad van bestuur van 28/5/2021 - kennisname 
Samenvatting

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur 
van W13 op 28 mei 2021    

Besluit: Ter kennis genomen

A-PUNT

JEUGD

JEUGDDIENST

12. CBS/2021/993 | Ter kennisname nota project speelcontainers 
Samenvatting

Ter kennisname nota project speelcontainers. 

Op vrijdag 30/04 kwam een werkgroep van jongeren uit Menen, Lauwe en Rekkem samen om 
beslissingen te nemen omtrent de naam, invulling, bekleding, voorwaarden en regels van 
de  speelcontainers die aangekocht werden.

Besluit: Ter kennis genomen

13. CBS/2021/1014 | Ter kennisname projectoproep: veerkracht versterken van kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties. 
Samenvatting

Ter kennisname projectoproep: veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Besluit: Ter kennis genomen



WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

14. CBS/2021/1004 | Evalutatienota IGS 'Kwalitatief Wonen in de Grensstreek' 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het bericht van Wonen Vlaanderen 
over het IGS rapport over het werkjaar 2020. Het subsidiesaldo van € 30.015,02 zal worden uitbetaald 
(30% van de totale subsidie van € 100.050,06). In dit bericht wordt het rapport geëvalueerd. Er worden 
een aantal aandachtspunten aangegeven maar er worden geen subsidieverminderingen aan 
gekoppeld.

In een begeleidende mail vraagt de begeleider Lokaal Woonbeleid de nota te bespreken in een 
volgende stuurgroep en de nota door te sturen naar de leden van de stuurgroep.

De nodige aandachtspunten voor het huidige werkjaar worden opgesomd en de mogelijkheid om tegen 
het einde van dit werkjaar eventuele bijkomende acties en beoogde resultaten op te nemen wordt 
meegegeven.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

15. CBS/2021/1010 | 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

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

16. CBS/2021/990 | Klankbordgroep Leiewerken dd. 17-05-2021. 
Samenvatting

Klankbordgroep Leiewerken dd. 17-05-2021.

Besluit: Ter kennis genomen

JURIDISCHE ZAKEN

OPENBARE WERKEN

17. CBS/2021/992 | Kennisname verslag werkoverleg Herinrichting Lauweplaats 
Samenvatting

Op en rond Lauweplaats zijn verschillende studies tegelijk lopende. Zo is het lokale mobiliteitsplan in 
opmaak (met wijzigende circulatie), zal de dienstverlening van de buslijnen (en bijbehorende buslijnen) 
wijzigen in het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid, maar werd Lauweplaats door de 



Vervoerregioraad ook aangeduid als zogenaamd mobipunt. Om van een echt mobipunt te kunnen 
spreken, moet het overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel zo optimaal mogelijk 
gefaciliteerd worden.

Nu de stad bezig is met een studie naar de herinrichting van Lauweplaats, bleek het noodzakelijk om al 
deze elementen eens samen te leggen en hierrond belangrijke knopen door te hakken. 

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

18. CBS/2021/974 | Ingezonden evenementenformulieren van 13 mei 2021 tot 20 mei 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en meldingen.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

19. CBS/2021/1021 | 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

20. CBS/2020/2529 | Verslag van de vorige zitting dd. 19 mei 2021. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 19 mei 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

21. CBS/2021/790 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 2 juni 2021 
Samenvatting

De agendapunten van de gemeenteraad van 2 juni 2021 dienen verdeeld te worden per schepen. De 
dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.

Besluit: Goedgekeurd 

JEUGD

JEUGDDIENST

22. CBS/2021/941 | Goedkeuring organisatie zomerbar JOC 't Kordon 



Samenvatting

Jeugdhuis 't Kordon wenst komende zomer graag een zomerbar in te richten op het grasveld aan de 
kruising van de Donkerstraat en de Kortrijkstraat.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

23. CBS/2021/988 | Uitoefening recht van voorkoop 
Samenvatting

Aanvraag tot uitoefening recht van voorkoop.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

24. CBS/2021/976 | Indienen aanvraag projectsubsidies - Opfrissingswerken CC De Steiger en 
bibliotheek 
Samenvatting

Indienen aanvraag projectsubsidies - Opfrissingswerken CC De Steiger en bibliotheek

De Vlaamse Openbare Instelling (VOI) "Fonds Culturele Infrastructuur"  werd opgericht in 1998 en had 
als taak om investeringssubsidies te verstrekken voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen 
van culturele en jeugdinfrastructuur met supra-lokaal belang;

Het FoCI engageerde zich om het belang van de culturele en jeugdinfrastructuur voor de sectoren te 
valideren en te investeren in het verbeteren ervan. De Vlaamse overheid wil als eigenaar van de 
infrastructuren zelf een voortrekkersrol opnemen inzake circulariteit, verduurzamen en optimaliseren.

Bijgaande aanvraag kadert in de 'subsidie voor grote culturele Infrastructuur' en bedraagt maximum 
60% van de investeringskost - incl erelonen. 
Er werd geen maximum subsidiebedrag vastgelegd.  

Besluit: Goedgekeurd

25. CBS/2021/1012 | Principieel akkoord tot het opwaarderen van de bestaande douches op de 
technisch dienst en inrichten van refter op de site Gaselwest (ex burgerzaken) na bevraging 
medewerkers 
Samenvatting

Principieel akkoord tot het opwaarderen van de bestaande douches op de technisch dienst en inrichten 
van refter op de site Gaselwest (ex burgerzaken) na bevraging medewerkers

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

ECONOMAAT

26. CBS/2021/994 | Aankoop straatmeubilair via cataloog aankoopcentrale Westtoer. Goedkeuring 
vastlegging geraamde afnamebedrag 2021. 



Samenvatting

Aankoop straatmeubilair via cataloog aankoopcentrale Westtoer. Goedkeuring vastlegging geraamde 
afnamebedrag 2021.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

27. CBS/2021/923 | GGZ - Aanstellen aannemer tbv herstel riolering Spoorwegstraat / Bramier 
Lauwe 
Samenvatting

In het kader van een interventie aan het rioleringsstelsel wordt door de dienst voorgesteld om een 
aannemer aan te stellen voor het herstellen van een bestaande riolering.

Besluit: Goedgekeurd

28. CBS/2021/1001 | Vervangen zijdeur TD-Lauwe - gunning 
Samenvatting

Naar aanleiding van de beveiliging site TD Lauwe werd vastgesteld dat de aanwezige zijdeur / 
buitendeur dient vernieuwd te worden. Offertes werden opgevraagd - voorstel gunning.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

29. CBS/2021/1015 | 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 aanpassng.

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

30. CBS/2021/996 | Rechttrekken buslijn 81/82 na einde beperkt eenrichtingsverkeer op Lauweplaats 
Samenvatting

In 2020 werd als maatregel ter ondersteuning van de horeca beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd op 
Lauweplaats. Op dat moment werden ook buslijn 81 (Kortrijk-Lauwe-Menen) en buslijn 82 (Kortrijk-
Lauwe-Wevelgem) omgeleid via de lus Schoolstraat-Hospitaalstraat-Larstraat.

Nu dat eenrichtingsverkeer niet langer van toepassing is, stelt de Lijn voor om deze lus niet meer te 
hoeven maken met de doorrijdende lijnen. 

Besluit: Goedgekeurd



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2021/1009 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. 
Samenvatting

Aanvragen tot inrichten parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

32. CBS/2021/977 | Aanvraag uitbetaling onderhoudspremie KLE (Kleine Landschapselementen) 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling premie naar aanleiding van uitgevoerde onderhoudswerken KLE.

Naar aanleiding van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine 
landschapselementen,
werd door de aanvrager na uitvoering van de onderhoudswerken een aanvraag ingediend tot 
uitbetaling van de premie.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

33. CBS/2021/1028 | EUCF - goedkeuring tot deelname riothermieproject en ondertekening brief 
politieke steun 
Samenvatting

De City Facility van de Europese Unie (EUCF) is een nieuw subsidieprogramma gericht op kleinere 
steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden of samenwerkingsverbanden 
hiervan. De EUCF heeft tot doel investeringsconcepten te ontwikkelen voor projecten op het terrein ifv 
CO2 besparing. Leiedal is initiatiefnemer tot het indienen van volgend project in Menen: opmaak van 
een investeringscase voor de realisatie van het warmtenet op riothermie in Menen. Het college van 
Burgemeester en Schepenen keurt de deelname goed en ondertekent de brief die de politieke steun 
uitdrukt.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

34. CBS/2021/971 | IBO-Portaal van de Vlaamse Overheid. 
Samenvatting

IBO-Portaal (Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving), een nieuw portaal voor de burgers met 
inspraak over omgevingsplannen en projecten.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.



35. CBS/2021/1002 | voorstelling nieuw project 't Hoveke Larstraat 206 
Samenvatting

voorstelling ontwerp nieuwe invulling 't Hoveke, Larstraat 206 - vraag goedkeuring principe van 
inplanting en volume

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

36. CBS/2020/2530 | Omgevingsvergunningsaanvragen 
Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/1005 | Verdeling van een nijverheidsgebouw op en met grond en alle verdere 
aanhorigheden, gelegen aan de Industrielaan 100 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste 
afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 482 p 2 - Dossier 1102 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van nijverheidsgebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden, 
gelegen aan de Industrielaan 100 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie F, deel 
van perceel nr. 482 p 2, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

38. CBS/2021/1007 | Verdeling van een woning met weg gelegen aan de Kattewegel 29 te Rekkem, 
kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, percelen nrs. 335 G (woning - 797 m²) en 332 
m (weg - 61 m²) - Dossier 1103 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woning met weg gelegen aan de Kattewegel 29 te Rekkem, 
kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie A, percelen nrs. 335 G (woning - 797 m²) en 332 m 
(weg - 61 m²), zie bijgevoegd kadasterplan van de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

39. CBS/2021/1023 | Rechtszaken en betwistingen. Schade aan openbaar domein. Beslissing tot al 
of niet neerleggen van burgerlijke partijstelling en aanstelling raadsman 
Samenvatting

Naar aanleiding van een verkeersongeval dd. 29.11.2019 liep de stad schade op aan het openbaar 
domein.  De stad heeft de mogelijkheid om het tot op heden onbetaalde schadebestek in te vorderen 
door burgerlijke partijstelling neer te leggen in het kader van de procedure voor de politierechtbank. 
Hiertoe dient een raadsman te worden aangesteld.

Besluit: Goedgekeurd



FINANCIËN

FINANCIËN

40. CBS/2021/1013 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 26 mei 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 26 mei 2021 voor een totaalbedrag van 
783.499,57 euro.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

41. CBS/2021/986 | Fabrieksverkoop De Witte Lietaer op 11 en 12 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Fabrieksverkoop De Witte Lietaer op 11 en 12 
juni 2021 te Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/999 | Vlaanderen wandelt lokaal op 27 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Vlaanderen wandelt lokaal op 27 juni 2021 te 
Lauwe. Een organisatie van wandelclub de 12u van Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2021/1000 | JCI Maïsdoolhof van 1 juli tot 19 september 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van JCI Maïsdoolhof van 1 juli tot 19 september 
2021 te Murissonstraat Rekkem.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2021/1006 | Grensloop Trailrun van 28 mei 2021 tot en met 30 mei 2021 - aanpassing TVR en 
plaatsing van led-schermen 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Grensloop Trailrun van 28 mei 2021 tot en 
met 30 mei 2021 te Lauwe (sporthal).

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/1008 | Bekrachtiging Besluit burgemeester - TVR sportdag Ons Kasteeltje Rekkem op 
25 mei 2021 



Samenvatting

Bekrachtiging van het Besluit van de burgemeester naar aanleiding van het tijdelijk verkeersreglement 
voor de sportdag Ons Kasteeltje op 25 mei 2021.

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

CULTUUR

46. CBS/2021/1019 | Stopzetting Standaard Boekhandel Menen 
Samenvatting

Brief Davidsfonds Menen naar aanleiding van de stopzetting van Standaard Boekhandel in de 
Rijselstraat Menen.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

ECONOMAAT

47. CBS/2021/1011 | Aankoop van klasmeubilair & reftermeubilair GBS Lauwe, via 
raamovereenkomst DOKO vzw - gunning 
Samenvatting

Aankoop van klasmeubilair & reftermeubilair GBS Lauwe, via raamovereenkomst DOKO vzw - gunning.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

48. CBS/2021/1003 | Rito site workshop3 dd 04-05-2021. 
Samenvatting

Rito site workshop 3 dd. 04-05-2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

PERSONEEL

49. CBS/2021/1016 | Lokaal Overlegplatform (LOP) basisonderwijs Menen: aanduiding (wijziging) 
vertegenwoordiger stadsbestuur Menen. 
Samenvatting

Lokaal Overlegplatform (LOP) basisonderwijs Menen: aanduiding (wijziging) vertegenwoordiger 
stadsbestuur Menen.

Besluit: Goedgekeurd

KERKFABRIEKEN

OPENBARE WERKEN

50. CBS/2021/995 | Vastleggen locaties buurtmobipunten ikv regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio 
Kortrijk 



Samenvatting

In het kader van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan werden locaties vastgelegd voor de 
inplanting van mobipunten op korte termijn. Voor het vastleggen van de locaties van (inter-)regionale en 
lokale mobipunten beslist de vervoerregioraad. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft 
evenwel beslissingsrecht om daarnaast ook locaties vast te leggen voor de uitwerking van zogenaamde 
buurtmobipunten.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

51. CBS/2021/897 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - intrekken van de aanstelling van 
een voltijdse diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-A3a) (bepaalde duur) 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - intrekken van de aanstelling van een voltijdse 
diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-A3a) (bepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd

52. CBS/2021/899 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring 
en aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd infrastructuur en technische 
diensten (A1a-A3a- B4-B5) (m/v) 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd infrastructuur en technische diensten (B4-B5) 
(m/v) + goedkeuren samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

53. CBS/2021/900 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring 
en aanwervingsprocedure voor de functie van teamcoach technische dienst (A1a-A3a) (m/v) + 
goedkeuren samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van teamcoach technische dienst (A1a-A3a) (m/v) + goedkeuren 
samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd

54. CBS/2021/979 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Jeugd & sportdienst - welzijn op het werk - 
sport op het werk - repercussies op verzekering. 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Jeugd & sportdienst - welzijn op het werk - sport op het werk - 
repercussies op verzekering.

Besluit: Goedgekeurd



55. CBS/2021/983 | Afdeling Secretariaat en IDPB - aanvraag verlenging van de ter beschikking 
stelling van een statutair ambtenaar ikv contact- en bronopsporing via W13 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB - aanvraag verlenging van de ter beschikking stelling van een statutair 
ambtenaar ikv contact- en bronopsporing via W13

Besluit: Goedgekeurd

56. CBS/2021/987 | Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - voltijds administratief 
medewerker - vroegtijdig beëindigen verlofstelsel en aanvraag ontslag in onderling akkoord 
Samenvatting

Afdeling Stadsontwikkeling - dienst huisvesting - voltijds administratief medewerker - vroegtijdig 
beëindigen verlofstelsel en aanvraag ontslag in onderling akkoord

Besluit: Goedgekeurd

57. CBS/2021/1018 | Stad & OCMW - intrekking aanstelling van een halftijds (19/38) huishoudhulp 
(E1-E3) (m/v) - contract bepaalde duur 
Samenvatting

Stad & OCMW - intrekking aanstelling van een halftijds (19/38) huishoudhulp (E1-E3) (m/v) - contract 
bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd
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