BEKENDMAKING
BESLUITEN VAST BUREAU VAN 16 MAART 2020
Goedkeuring ve rslag

1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 maart 2020
Het verslag van de vergadering van het vast bureau van 9 maart 2020 wordt goedgekeurd.
Het vers lag van de vergadering van he t vast bu reau van 9 maart 202 0 word t goedgekeu rd.
Beste lbonne n

2. Bestelbonnen
Het vast bureau keurt de bestelbonnen goed van nummer O/2020/129 tot en met nummer
O/2020/146.
Het vast bu reau keu rt de be stelbo nnen goe d van numme r O/2 020/1 29 to t en met n ummer O/202 0/146.
Aan rekeninge n

3. Aanrekeningen
Het vast bureau keurt de aanrekeningen goed van nummer O/2020/360 tot en met
nummer O/2020/390.
Het vast bu reau keu rt de aan rekeni ngen goed va n numme r O/2 020/3 60 to t en met nu mmer O/202 0/390.
Personeel sdien st

4. Goedkeuring stageovereenkomst - Huis van het Kind
Goedgekeurd.
Goedgekeu rd.

5. Aanwerving voltijds contractueel ICT-verantwoordelijke
Goedgekeurd voor aanwerving.
Goedgekeu rd voor aa nwervin g.

6. Student voor Kinderclub paasvakantie
Goedgekeurd voor aanwerving.
Goedgekeu rd voor aa nwervin g.
Socia le Die nst

7. Assistentiewoning Huis Driane: toekenning flat 109- goedkeuring
Goedgekeurd voor toekenning.
Goedgekeu rd voor toekenni ng.

8. Dossier Arbeidsrechtsbank Mechelen - Volmacht
Machtiging wordt verleend.
Machtig ing wo rdt verleend.
Zorg en Gezo ndhei d

9. Goedkeuring volmacht - dossier arbeidsrechtbank
Machtiging wordt verleend.
Machtig ing wo rdt verleend.

De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Het is mogelijk binnen de 30 dagen na datum van deze bekendmaking klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Meer info over het indienen van een klacht vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Herenthout, 17 maart 2020

Stijn Schroven
Waarnemend algemeen directeur

Besluitenlijst vast bureau van 16 maart 2020
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Burgemeester
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