BEKENDMAKING
BESLUITEN VAST BUREAU VAN 26 OKTOBER 2020
Goedkeuring ve rslag

1. Goedkeuring verslag vergadering van 19 oktober 2020
Het verslag van de vergadering van het vast bureau van 19 oktober 2020 wordt
goedgekeurd.
Het vers lag van de vergadering van he t vast bu reau van 19 oktobe r 20 20 wordt goedgeke urd.
Beste lbonne n

2. Bestelbonnen
Het vast bureau keurt de bestelbonnen goed van nummer O/2020/366 tot en met nummer
O/2020/380.
Het vast bu reau keu rt de be stelbo nnen goe d van numme r O/2 020/3 66 to t en met n ummer O/202 0/380.
Aan rekeninge n

3. Aanrekeningen
Het vast bureau keurt de aanrekeningen goed van nummer O/2020/1640 tot en met
nummer O/2020/1676.
Het vast bu reau keu rt de aan rekeni ngen goed va n numme r O/2 020/1 640 t ot en met n ummer O/20 20/16 76.
Personeel sdien st

4. Samenstelling jury voor de aanwerving van een poetshulp thuiszorg
Goedgekeurd.
Goedgekeu rd.

5. Samenstelling jury voor de aanwerving van een maatschappelijk werker herneming
Goedgekeurd.
Goedgekeu rd.

6. Kennisname besluitenlijst algemeen directeur - 7 en 14 oktober 2020
Kennisgenomen.
Kennisgeno men.

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

8. Ontslag schoonmaakster wegens medische overmacht
Goedgekeurd.
Goedgekeu rd.
Dagorde OCMW-raa d

9. Dagorde OCMW-raad 9 november 2020
Het vast bureau stelt de dagorde van de OCMW-raad van 9 november 2020 vast.
Het vast bu reau s telt de dagorde van de OCMW- raad van 9 novem ber 2 020 vas t.

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, 29 oktober 2020

Liesbeth Lambaerts
Algemeen directeur

Besluitenlijst vast bureau van 26 oktober 2020

Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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