
BESLUITENLIJST VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 16 juni 2021 om 09:30 u.

D-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2021/1254 | 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

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2021/1249 | 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

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

3. CBS/2021/1245 | Sint-Janskermis en verplaatsing wekelijkse zaterdagmarkt - TVR van 26 tot 28 
juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sint-Janskermis en verplaatsing wekelijkse 
zaterdagmarkt van 26 tot 28 juni 2021 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

4. CBS/2021/1191 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2021-2022 voor agendering 
gemeenteraad juni 2021. 
Samenvatting

Gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2021-2022 voor agendering 
gemeenteraad juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

5. CBS/2021/1241 | Verplaatsen wekelijkse markt wegens Sint-Janskermis 
Samenvatting

Verplaatsen van de wekelijkse markt op zaterdag 26 juni naar de Kortrijkstraat, dit wegens de Sint-
Janskermis op de groentenmarkt.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

6. CBS/2021/1243 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - verkorte selectieprocedure medewerker 
stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van twee voltijdse 
medewerkers stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - contract bepaalde duur 
Samenvatting

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - verkorte selectieprocedure medewerker stadsmarketing (C1-C3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van twee voltijdse medewerkers stadsmarketing (C1-C3) 
(m/v) - contract bepaalde duur

Besluit: Goedgekeurd

7. CBS/2021/1244 | Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - bevorderingsprocedure diensthoofd 
stadsmarketing (A1a-A3a) (m/v) - goedkeuren kandidatenlijst 
Samenvatting

Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - bevorderingsprocedure diensthoofd stadsmarketing (A1a-A3a) (m/v) - 
goedkeuren kandidatenlijst

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIAAT

8. CBS/2021/1233 | Organisatiebeheersing. Thema-audit omgevingsvergunningen. 
Besluit: Verdaagd

SECRETARIE

9. CBS/2021/1181 | Leiedal: Proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 25.05.2021 
Samenvatting

Leiedal
Proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 25.05.2021

Besluit: Ter kennis genomen



10. CBS/2021/1201 | Mirom: Proces-verbaal van de algemene vergadering 03.06.2021 + jaarverslag 
2020 
Samenvatting

Mirom
Proces-verbaal van de algemene vergadering 03.06.2021 + jaarverslag 2020

Besluit: Ter kennis genomen

11. CBS/2021/1203 | Mirom: Verslag Raad van Bestuur dd. 06.05.2021 
Samenvatting

Mirom
Verslag Raad van Bestuur dd. 06.05.2021

Besluit: Ter kennis genomen

12. CBS/2021/1205 | Leiedal: Agenda Raad van Bestuur dd. 11.06.2021 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 28.05.2021 
Samenvatting

Leiedal
Agenda Raad van Bestuur dd. 11.06.2021
Verslag Raad van Bestuur dd. 28.05.2021

Besluit: Ter kennis genomen

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

13. CBS/2021/1231 | Kennisname agendapunten gemeenteraadscommissie wonen en zorg van 
24/06/2021 
Samenvatting

Kennisname van de agendapunten voor de gemeenteraadscommissie wonen en zorg 24/06/2021.

Besluit: Ter kennis genomen

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

14. CBS/2021/1213 | 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



KLIMAAT

OMGEVING

15. CBS/2021/1179 | Verslag Milieuraad 01/06/2021 
Samenvatting

Verslag Milieuraad  1 juni 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

OMGEVING

OMGEVING

16. CBS/2021/998 | Kennisname publicatie 'De participatie atlas'. 
Samenvatting

Publicatie 'De participatie atlas'.

Besluit: Ter kennis genomen en aangepast

17. CBS/2021/1196 | Definitieve vaststelling PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. 
Samenvatting

Definitieve vaststelling PRUP gemengd bedrijventerrein Menen - Wervik.

Besluit: Ter kennis genomen

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

18. CBS/2021/1209 | Verslag klankbordgroep dd. 25 mei 2021. 
Samenvatting

Verslag klankbordgroep dd. 25 mei 2021.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

19. CBS/2021/1207 | Ingezonden evenementenformulieren van 4 juni 2021 tot 10 juni 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en meldingen.

Besluit: Ter kennis genomen

(KUNST)ONDERWIJS

SABK

20. CBS/2021/1165 | Expo SABK 20-21 voor leerlingen 4de graad en specialisatie in CC de Steiger te 
Menen op 12-13/19-20/26-27 juni 



Samenvatting

Expo SABK 20-21 voor leerlingen 4de graad en specialisatie in CC de Steiger te Menen op 12-13/19-
20/26-27 juni van 14u tot 18u.

Besluit: Ter kennis genomen

SAMW

21. CBS/2021/1190 | Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: kennisgeving verslag 
verkennend onderzoek onderwijsinspectie 
Samenvatting

Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen: kennisgeving verslag verkennend onderzoek 
onderwijsinspectie

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

22. CBS/2021/1221 | 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

23. CBS/2021/609 | Verslag van de vorige zitting dd. 9 juni 2021. 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 9 juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

24. CBS/2021/792 | Ontwerp-agenda gemeenteraad dd. 30 juni 2021 
Samenvatting

De agenda van de gemeenteraad van 30 juni 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 aanpassing.

25. CBS/2021/1215 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 30.06.2021 ter bekrachtiging: Besluit 
van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad met publiek op woensdag 30.06.2021 in zaal Barthel Rekkem, 
wegens COVID-19. 



Samenvatting

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 30.06.2021 ter bekrachtiging: Besluit van de burgemeester: 
tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad 
met publiek op woensdag 30.06.2021 in zaal Barthel Rekkem, wegens COVID-19.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

26. CBS/2021/1217 | Elk Zijn huis: Algemene vergadering dd. 28.06.2021 
Samenvatting

Elk Zijn huis
Algemene vergadering dd. 28.06.2021

Besluit: Goedgekeurd 

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

27. CBS/2021/1132 | Doorverwijzing naar Gemeenteraad: Gemeentelijk reglement voor het verlenen 
van een subsidie voor installatie groendak 
Samenvatting

De Stad Menen wenst de aanleg van groendaken te stimuleren door een subsidie te verlenen voor de 
aanleg van een groendak.
Het subsidiereglement ligt voor ter goedkeuring van het College voor Burgemeester en Schepenen voor 
doorverwijzing naar de Gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de Gemeenteraad. 

28. CBS/2021/1218 | Doorverwijzing naar de gemeenteraad: Vervanging reglement verplicht 
conformiteitsattest voor huurwoningen en het beperken in de tijd van de geldigheid van een 
conformiteitsattest voor kamerwoningen. 
Samenvatting

Goedkeuring reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

PATRIMONIUM

GEBOUWENDIENST

29. CBS/2021/1212 | Voor doorverwijzing naar eerstvolgende gemeenteraad - Vernieuwing 
toiletgebouw GBS Barthel -- Stopzetting van lopende plaatsingsprocedure – Opstarten nieuwe 
opdracht met zelfde onderwerp ‘Vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel ‘  maar onderverdeeld in 
percelen – goedkeuring lastvoorwaarden, raming en aan te schrijven aannemers 
Samenvatting

Vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel -- Stopzetting van lopende plaatsingsprocedure – 
Voor doorverwijzing naar eerstvolgende gemeenteraad - Opstarten nieuwe opdracht met zelfde 
onderwerp ‘Vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel ‘  maar onderverdeeld in percelen – goedkeuring 
lastvoorwaarden, raming en aan te schrijven aannemers

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.



OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

30. CBS/2021/1154 | Project "Fiber to the Home" van Proximus voor Menen. 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het project fiber to the home van 
Proximus. Ze bekrachtigt de engagementen voorgesteld in het verslag. De stad kan geen commerciële 
communicatie onderschrijven. De Stad zal wel deelnemen aan persmoment in deelgemeente Menen 
(constructiewerken eerste FiberHood).

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

31. CBS/2021/1214 | 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

32. CBS/2021/1129 | Aanvullend verkeersreglement inzake schoolstraten. Goedkeuring.  Voor 
doorverwijzing naar de gemeenteraad van 30 juni 2021. 
Samenvatting

In maart 2020 werd een proefproject uitgerold rond de invoering van een schoolstraatregime in de 
gekoppelde schoolomgeving van Basisschool De Kleine Prins (Aug. Debunnestraat) en VBS Sint-Joris 
(St. Jansmolenstraat). Door de coronacrisis werd besloten het proefproject (normaal gezien lopende tot 
eind juni 2020) met een volledig schooljaar te verlengen. Na evaluatie is een omzetting naar een 
definitieve invoering wenselijk. In kader van die definitieve invoering wordt een algemeen aanvullend 
reglement rond schoolstraten opgesteld.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

OMGEVING

OMGEVING

33. CBS/2021/1199 | Site Reznor. Voorstel tot ontwikkeling. 
Besluit: Verdaagd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

34. CBS/2021/610 | Omgevingsvergunningsaanvragen 



Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

35. CBS/2021/1183 | Verdeling van een woonhuis gelegen in de Kortrijkstraat 439 te Menen, 
kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, perceel nr. 41 k - Dossier 1107 
Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een woonhuis gelegen in de Kortrijkstraat 439 te Menen, kadastraal 
gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, perceel nr. 41 k, zie bijgevoegd kadasterplan meegestuurd 
door de Notaris.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

36. CBS/2021/1204 | Werkgroep Nutsleidingen dd. 20-05-2021. 
Samenvatting

Werkgroep nutsleidingen Leiewerken dd 20-05-2021 verslaggeving

Aandachtpunten voor stad Menen:

-Openbare Verlichting

-gemeentelijke riolering -AQUAFIN

-beveiligingscamera's en wachtbuizen tracé glasvezel

-laadvoorzieningen elektrische voertuigen

-voor de toekomstige ontwikkelingen worden nog geen nutsleidingen voorzien gezien de nieuwe 
ontwikkelingen nog niet concreet zijn bepaald.

-tracés voor warmtenetten

-Studiebureau Omgeving maakt sleuvenplan op tem de fiets- en voetgangersbrug 

Besluit: Goedgekeurd

37. ZONDER VOORWERP 

38. CBS/2021/1234 | Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Aanstelling van gemeentelijke 
vaststellende ambtenaren voor het vaststellen van inbreuken op de Algemene 
Politieverordening(APV) en op het Reglement Stilstaan en parkeren. Voor doorverwijzing naar 
de gemeenteraad van 30 juni 2021. 
Samenvatting

De gemeenteraad dient de  gemeentelijke vaststellende ambtenaren formeel aan te duiden , waardoor 
deze bevoegd zijn om op het grondgebied van de stad Menen inbreuken  die gesanctioneerd worden 
met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), bestuurlijk vast te stellen  Dit betreft alle 
inbreuken op de algemene politieverordening (GAS1-2-3) (met uitzondering van de gemengde 
inbreuken waarvoor enkel de politie bevoegd is), alsook de inbreuken inzake stilstaan en parkeren 
(GAS4) (mits hiervoor een specifieke opleiding voor gevolgd te hebben). Al deze inbreuken kunnen 



bestraft worden met een GAS-boete.

De individuele personeelsleden  worden door het college van burgemeester en schepenen aan de 
gemeenteraad voorgedragen, om door de Raad te worden aangesteld. De stad Menen heeft 3 
gemeenschapswacht-vaststellers in dienst die voldoen aan de specifieke wettelijk voorwaarden voor 
gemeentelijke vaststellende ambtenaren inzake diplomavereisten en opleiding, of de opleiding aan het 
afronden zijn. Bij MIROM zijn reeds 2 personeelsleden aangeduid als gemeentelijk vaststellend 
ambtenaar.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

FINANCIËN

FINANCIËN

39. CBS/2021/612 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 16 juni 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 16 juni 2021 voor een totaalbedrag van 
440.029,01 euro.

Besluit: Goedgekeurd

40. CBS/2021/1177 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1976 voor een totaalbedrag 
van 15.000 euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1976  voor een totaalbedrag van 15.000 euro.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

41. CBS/2021/1224 | Kotweekend @ café Central van 18 tot 20 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kotweekend @ café Central van 18 tot 20 juni 
2021 te Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/1225 | CC Zomerkaffee Henrique Almeida en Maria Portela Larisch op 27 juni 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van cc Zomerkaffee: Henrique Almeida en Maria 
Portela Larisch op 27 juni 2021 in de parktuin gelegen in de Oude Leielaan 5 te Menen (Hof van 
Cappelle).

Besluit: Goedgekeurd

43. CBS/2021/1226 | CC Zomerkaffee De Spleet op 2 juli 2021 



Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van CC Zomerkaffee De Spleet op 2 juli 2021 te 
Patio CC De Steiger.

Besluit: Goedgekeurd

44. CBS/2021/1227 | CC Zomerkaffee Along comes Mary op 15 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van CC Zomerkaffee 'Along comes Mary' op 15 juli 
2021 te oc 't Applauws Lauwe.

Besluit: Goedgekeurd

45. CBS/2021/1228 | CC Zomerkaffee 'Narwhal' op 16 juli 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van CC Zomerkaffee 'Narwhal' op 16 juli 2021 op 
de patio van CC De Steiger.

Besluit: Goedgekeurd

46. CBS/2021/1229 | Bekrachtiging Besluit burgemeester - Circus Ronaldo 'SWING' - aanpassing 
TVR 
Samenvatting

Bekrachtiging van het Besluit van de burgemeester naar aanleiding van het tijdelijk verkeersreglement 
voor circus Ronaldo 'SWING' (18-20 juni 2021).

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

47. CBS/2021/1222 | Ontwerp plaatsing kermisinrichtingen voor de [Sint Janskermis] van [zondag 27 
juni 2021] te [Menen]. 
Samenvatting

Het voorstel tot het opstellen van kermisinrichtingen voor de Sint Janskermis 2021 + een lijst met 
foorkramers wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

48. CBS/2021/1180 | Ambtshalve schrapping 
Samenvatting

Ambtshalve schrapping

Besluit: Goedgekeurd



(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

49. CBS/2021/1039 | GBS Barthel: tijdelijke aanstellingen - instaplestijden, uren extra remediëring en 
i.v.v. korte afwezigheden 
Samenvatting

GBS Barthel: tijdelijke aanstellingen - instaplestijden, uren extra remediëring en i.v.v. korte 
afwezigheden.

Besluit: Goedgekeurd

50. CBS/2021/1184 | GBS Barthel (Rekkem): schoolreglement 2021-2022 voor agendering 
gemeenteraad juni 2021. 
Samenvatting

Gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem): schoolreglement 2021-2022 voor agendering 
gemeenteraad juni 2021.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

KERKFABRIEKEN

FINANCIËN

51. CBS/2021/1210 | Te verwijzen naar de gemeenteraad: Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 
2020 
Samenvatting

Protestantse Kerk Menen: jaarrekening 2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

52. CBS/2021/1211 | Te verwijzen naar de gemeenteraad: Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur: 
jaarrekeningen 2020. 
Samenvatting

Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur Menen: jaarrekeningen 2020

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

53. CBS/2021/1219 | Te verwijzen naar de volgende gemeenteraad: Kerkbesturen: Sint-Theresia 
Wevelgem: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. 
Samenvatting

Sint-Theresia Wevelgem: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor herstellingswerken dak

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

54. CBS/2021/1230 | Kerkbesturen: Sint-Theresia Wevelgem: investeringstoelage dak en 
bliksemafleiding 



Samenvatting

Sint-Theresia Wevelgem: investeringstoelage herstellingswerken dak en bliksemafleiding

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

OMGEVING

55. CBS/2021/1140 | Toekennen van drankvergunning voor 't Belfort 
Samenvatting

Toekennen van een drankvergunning aan Ricart Laetitia voor de inrichting 't Belfort gelegen te Grote 
Markt 42, 8930 Menen.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

ECONOMAAT

56. CBS/2021/1110 | Goedkeuring afnamemogelijkheid koffie voor Stad en OCMW Menen via 
raamovereenkomst AZO - goedkeuring wijze van gunnen gunningsvoorwaarden - 
doorverwijzing zitting Gemeenteraad 30.06.2021 voor goedkeuring wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 
Samenvatting

Goedkeuring afnamemogelijkheid koffie voor Stad en OCMW Menen via raamovereenkomst AZO - 
goedkeuring wijze van gunnen gunningsvoorwaarden - doorverwijzing zitting Gemeenteraad 
30.06.2021 voor goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

PERSONEEL

57. CBS/2021/1147 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker 
(D1-D3) (m/v) - aanstelling van 12 voltijdse techniekers (D1-D3) (m/v) (onbepaalde duur) 
Samenvatting

Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker (D1-D3) (m/v) - 
aanstelling van 12 voltijdse techniekers (D1-D3) (m/v) (onbepaalde duur)

Besluit: Goedgekeurd

58. CBS/2021/1178 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technisch 
hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) (m/v) - samenstelling selectiecommissie 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technisch hoofdmedewerker 
groendienst (C4-C5) (m/v) - samenstelling selectiecommissie

Besluit: Goedgekeurd



59. CBS/2021/1182 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende 
diensten - technieker - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen 
Samenvatting

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - technieker - 
aanvraag eervol ontslag wegens pensioen

Besluit: Goedgekeurd

60. CBS/2021/1202 | Afdeling secretariaat en IDPB - Secretariaat - aanwervings- en 
bevorderingsprocedure hoofdmedewerker (C4-C5) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal 
Samenvatting

Afdeling secretariaat en IDPB - Secretariaat - aanwervings- en bevorderingsprocedure 
hoofdmedewerker (C4-C5) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal

Besluit: Goedgekeurd

61. CBS/2021/1223 | Afdeling Burgerzaken - statutair administratief hoofdmedewerker (C4-C5) - 
aanvraag wijziging datum eervol ontslag wegens pensioen 
Samenvatting

Afdeling Burgerzaken - statutair administratief hoofdmedewerker (C4-C5) - aanvraag wijzigen datum 
eervol ontslag wegens pensioen

Besluit: Goedgekeurd

ORGANISATIEBEHEERSING

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING

62. CBS/2021/1239 | Te verwijzen naar Gemeenteraad 30/06/2021: Rapportage 
Organisatiebeheersing 2020 
Samenvatting

De Algemeen Directeur rapporteert  over de genomen beheersmaatregelen in 2020.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de Gemeenteraad.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


