
 

college van burgemeester en schepenen 
 

Besluiten van 23 juli 2018 

 
Aanwezig: 
de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter 
mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Liese Bergen, schepen; de heer Jan Michielsen, 
schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen; de heer Fons Michiels, schepen 
de heer Peter Van de Perre, plaatsvervangend secretaris 
Verontschuldigd: 
mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; mevrouw Tanja Mattheus, 
secretaris 

 
 

 

1. Aanstelling algemeen directeur 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kandidatuur van de heer Dirk 
Soentjens en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om zijn aanstelling op de gemeenteraad te 
agenderen. 
 
 

2. Adjunct-algemeen directeur: kennisgeving eindprocesverbaal 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van adjunct-algemeen directeur. 
 
 

3. Aanstelling adjunct-algemeen directeur 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanstelling van Tanja 
Mattheus als adjunct algemeen directeur in een statutair mandaat dat ingaat op 31 juli 2018 en een 
loopperiode kent van zeven jaar. Daarnaast gaat het college van burgemeester en schepenen  
principieel akkoord om Tanja Mattheus op te nemen op de wervingsreserve voor de functie van 
algemeen directeur zoals voorzien in het besluit van de gemeenteraad van 5 juni 2018. Het college van 
burgemeester en schepenen beslist om dit punt te agenderen op een volgende gemeenteraad. 
 
 
Peter Van de Perre, plaatsvervangend secretaris verlaat de zitting 
Secretaris Tanja Mattheus neemt deel aan de zitting 
 
 

4. Agenda gemeenteraad 31 juli 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 
volgende punten op de agenda van de gemeenteraad van 31 juli 2018 te plaatsen: 
001 Aanstelling van de algemeen directeur 
002 Aanstelling van de adjunct algemeen directeur 
003 Eedaflegging van de algemeen directeur 
004 Eedaflegging van de adjunct algemeen directeur 
005 Eedaflegging van de financieel directeur 
006 Erkende plaatsvervangers algemeen directeur 
007 Brandweerkazerne Oud-Strijderslaan: goedkeuring huurovereenkomst 
008 Aanvaarding kosteloze grondafstand St.-Jobsstraat 19 
009 Sperperceel St.-Jobsstraat 51: definitief besluit onderhandse verkoop 



5. Aanduiding spelende kinderen - speelstraat Waterloostraat 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de problematiek van de speelstraat in 
de Waterloostraat en beslist om deze op te heffen en een andere aanduiding te voorzien om 
bestuurders te waarschuwen voor spelende kinderen in de straat.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om bij aanvragen van bewoners om een 
aanduiding in hun straat te voorzien om bestuurders te waarschuwen voor spelende kinderen het bord 
‘graag traag - denk aan onze vriendjes’ te voorzien in de straten. Deze borden kunnen voor de periode 
begin paasvakantie tot einde herfstvakantie worden gehangen. Zo zou er deze zomer reeds in volgende 
straten zulk een bord worden voorzien: Waterloostraat, Mereldreef, Eilandje en Beukenlaan. 
 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 


