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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 22 juli 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege gunt de opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten, zoals
opgenomen in het register ad hoc, voor wat de gewone dienst betreft via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking. De volgende facturen, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, worden
goedgekeurd: 530 tot 531.
3. Lokale politie - Goedkeuring bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 358 tot 362.
STRATEGISCHE CEL
4.

Realisatie van een ruimte dienstig voor ondergronds parkeren onder het Gemeenteplein: kennisname
mail Aquafin van 29/07/2019 met vraag tot feedback
Het college neemt kennis van een mail van Aquafin van 29/07/2019 inzake de bouw van een ondergrondse
parking onder het gemeenteplein en geeft de gevraagde feedback hierop.
INTERNE ORGANISATIE
PERSONEEL
Werving en Selectie

5.

Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van
beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - luik boekhouding - in contractueel dienstverband, inclusief de
aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Kennisname van de resultaten
Het schepencollege neemt akte van het eindproces-verbaal van de selectieprocedure voor de betrekking van
beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - luik boekhouding - in contractueel dienstverband.
6.

XXX – Aanwerving als halftijds redder (D1-D3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd)
Het schepencollege werft een personeelslid aan voor het gemeentelijk zwembad.
7.

XXX - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds redder (D1-D3) in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
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Het schepencollege werft een personeelslid aan voor het gemeentelijk zwembad.
8.

XXX - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds redder (D1-D3) in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
Het schepencollege werft een personeelslid aan voor het gemeentelijk zwembad.
9.

XXX - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds redder (D1-D3) in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
Het schepencollege werft een personeelslid aan voor het gemeentelijk zwembad.
10. XXX - Aanwerving als deeltijds schoonmaakster (E1-E3) in contractueel dienstverband
(arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - Zwembad
Het schepencollege werft een personeelslid aan voor het gemeentelijk zwembad.
11. Aanwerving van medewerkers bij de Sportdienst voor de sportkampen
Het schepencollege breidt de lijst met kandidaat-monitoren, waaruit kan worden geput voor aanwerving met
een aangepaste arbeidsovereenkomst met het oog op de organisatie van de sportkampen tussen 1 juli en 2
augustus 2019, zoals vastgesteld bij besluit van 24 juni 2019, uit.
12. XXX – Aanwerving als voltijds beleidsmedewerker personeel en organisatie (B1-B3) in contractueel
dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)
Het schepencollege beslist om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een personeelslid van de
dienst Personeel en Organisatie te verlengen.
13. XXX – Aanwerving als voltijds beleidsmedewerker personeel en organisatie (B1-B3) in contractueel
dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)
Het schepencollege beslist om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een personeelslid van de
dienst Personeel en Organisatie te verlengen.
14. Procedure voor de aanwerving van tijdelijk personeel voor de groep Beplantingen en Begraafplaatsen in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - Kennisname van de resultaten
van de selectieproeven
Het schepencollege neemt akte van het verslag van de selectiegesprekken die met het oog op de aanwerving
van tijdelijk personeel voor de groep Beplantingen en Begraafplaatsen werden gevoerd.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
15. Gunning van de opdracht "Elektriciteitswerken aan diverse gemeentelijke gebouwen voor de periode
01/09/2019 - 31/08/2021
Het schepencollege gunt de opdracht 'Elektriciteitswerken aan diverse gemeentelijke gebouwen voor de
periode 01/09/2019 - 31/08/2021 aan de firma Johan Bollen Algemene Elektriciteit, Beigemsesteenweg 371
te 1852 Grimbergen.
16. Opdracht voor verzekeringen en aanverwante diensten onder de vorm van een aankoopcentrale met
aanvullende aankoopactiviteiten met een raamovereenkomst afgesloten via een
mededingingsprocedure met onderhandeling.
Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden (bestek en kostenraming) goed voor de opdracht
"Verzekeringen en aanverwante diensten onder de vorm van een aankoopcentrale met aanvullende
aankoopactiviteiten met een raamovereenkomst afgesloten via een mededingingsprocedure met
onderhandeling".
17. Gunning van de opdracht voor levering van drukwerken voor de periode 01/09/2019 - 31/08/2022
Het schepencollege gunt de opdracht "Levering van drukwerken voor de periode 01/09/2019 - 31/08/2022"
aan Perceel 1 (algemene drukwerken) aan de voordeligste regelmatige bieder, zijnde de firma Leleu Printing,
Dorpstraat 85 te 1785 Brussegem en Perceel 2 (specifieke drukwerken) aan de enige regelmatige bieder,
zijnde de firma Vanden Broele, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint-Michiels..
FINANCIËN
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18. Resultaat van de openbare verkoop van gevonden voorwerpen (rijwielen) - 2019
Het schepencollege neemt kennis van de opbrengst (545 euro) van de openbare verkoop van rijwielen op
maandag 8 juli 2019.
19. Uitvoerbaarverklaring van het kohier voor inning van de gemeentebelasting op verspreiding van nietgeadresseerd reclamedrukwerk aanslagjaar 2019.
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 021 2019, belasting op
verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk, voor een bedrag van € 94 728,49.
BESTELBONS
20. Gemeente - Bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 1661 tot 1685.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: van nummer 1686 tot 1688.
VERVANGENDE NOTA
21. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
22. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BEZWAARSCHRIFTEN
23. Bezwaar van XXX tegen de gemeentebelasting op bouwen, herbouwen, verbouwen en slopen Dienstjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vrijstelling van de gemeentebelasting op bouwen, herbouwen, verbouwen
en slopen ten bedrage van 31.035,00 euro.
KERKBESTUREN
24. Kennisgeving notulen 24 juni 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek
Het schepencollege trekt het besluit van 15 juli 2019, met referentie 2291, in en neemt akte van de notulen
van 24 juni 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
25. Vaststelling van innamevergoedingen voor de innames van twee stroken grond langsheen de Verbrande
Brugsesteenweg (ter hoogte van percelen kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie I - nr. 311a en
311b) voor de aanleg van een fietspad en voetpad.
Het schepencollege gaat principieel akkoord met de innamevergoedingen voor lot A en lot B langsheen de
Verbrande Brugsesteenweg in het kader van de aanleg van een fietspad en voetpad.
GEBOUWEN
26. Procedure betreffende de oplevering van de sporthal Prinsenbos gemeente Grimbergen/bvba IN RE BO kennisname arrest Hof van Beroep van 25 juni 2019 - kennisname brief advocaat gemeente van 3 juli
2019
Het schepencollege neemt kennis van de brief van de advocaat van de gemeente Grimbergen in de
procedure betreffende de oplevering van de sporthal Prinsenbos. Het tussentijds arrest van het Hof van
Beroep van 25 juni 2019 wordt daarbij overgemaakt.
Het Hof van Beroep:
 verklaarde het hoger beroep door de Gemeente Grimbergen ontvankelijk;
 wees de onmiddellijke uitvoering gevorderd door IN RE BO af;
 bepaalde de termijnen om conclusies neer te leggen.
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WEGEN
27. Masterplan Strombeek-Bever/ Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever - goedkeuring
aangepast wegenisontwerp ter hoogte van Jan Mulsstraat 130
Het schepencollege keurt het aangepast wegenisontwerp ter hoogte van Jan Mulsstraat 130 goed.
28. Project B211013- afkoppelvelden Berkenlaan (knelpunt) en afkoppeling velden aan Verlande Vijvers,
wegenis en rioleringswerken Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornbaan, Oude
Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers - rechtzetting budgettaire voorziening
Het schepencollege heeft besloten om de verdaagde financiële middelen terug ter beschikking te stellen voor
actueel gebruik.
Nutsleiding en

29. Nutsleidingen De Watergroep: aanpassingswerk langsheen de Jozef de Vleminckstraat en Beverstraat te
1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van De Watergroep goed voor aanpassingswerk langsheen de Jozef de
Vleminckstraat en Beverstraat te 1853 Grimbergen.
30. Nutsleidingen Fluvius: saneren, verplaatsen leidingen en plaatsen van 2 ov-masten in functie van
riolerings- en wegeniswerken in de Paalveldstraat (tussen Spaanse Lindebaan en huisnummer 4) te 1850
Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor saneren, verplaatsen leidingen en plaatsen van
2 ov-masten in de Paalveldstraat (tussen Spaanse Lindebaan en huisnummer 4) te 1850 Grimbergen.
31. Nutsleidingen Fluvius: inlussen klantcabine KC 164 "Verbrande Brugse 50", langsheen de Verbrande
Brugsesteenweg 50 te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het inlussen van een klantcabine langsheen de
Verbrande Brugsesteenweg 50 te 1850 Grimbergen.
32. Nutsleidingen Fluvius: vernieuwen openbare verlichting langsheen de Oude Mechelsestraat 2 en Jan
Mulsstraat 150 te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het vernieuwen van de openbare verlichting
langsheen de Oude Mechelsestraat 2 en Jan Mulsstraat 150 te 1853 Grimbergen.
33. Nutsleidingen Fluvius: vervangen en verzwaren van een gasdistributiecabine naar D1000DL langsheen de
Temsesteenweg (kruispunt met Beverlindestraat, Gentsestraat en Meisestraat) te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het vervangen en verzwaren van een
gasdistributiecabine langsheen de Temsesteenweg (kruispunt met Beverlindestraat, Gentsestraat en
Meisestraat) te 1853 Grimbergen.
34. Nutsleidingen Fluvius: saneren kabel in de Paalveldstraat (tussen Spaanse Lindebaan en huisnummer 4)
te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het saneren van een kabel in de Paalveldstraat
(tussen Spaanse Lindebaan en huisnummer 4) te 1850 Grimbergen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

35. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het aanleggen
van verharding in de tuinzone + het bouwen van een tuinhuis - Molenstraat 44, 1852 Grimbergen −
OMV/75/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019032191 - OMV/75/19)
voor het aanleggen van verharding in de tuinzone + het bouwen van een tuinhuis op een terrein gelegen
Molenstraat 44 in 1852 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 5 sectie A nr. 242W.
36. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het plaatsen
van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning - Meiskensbeekstraat 52, 1851 Grimbergen
− OMV/112/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019047997 - OMV/112/19)
voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning op een terrein gelegen
Meiskensbeekstraat 52 in 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nrs. 370C en 370W.
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37. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het uitbreiden
van een eengezinswoning, het plaatsen van 2 dakkapellen en het veranderen van het buitenschrijnwerk Strombeeklinde 70, 1853 Grimbergen − OMV/160/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019072349 - OMV/160/19)
voor het uitbreiden van een eengezinswoning, het plaatsen van 2 dakkapellen en het veranderen van het
buitenschrijnwerk op een terrein gelegen Strombeeklinde 70 in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als:
afdeling 4 sectie A nr. 479Y8.
38. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het bouwen van
een eengezinswoning - Strombeeklinde 83, 1853 Grimbergen − OMV/119/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019052010 - OMV/119/19)
voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen Strombeeklinde 83 in 1853 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 479X9.
Melding

39. Melding van stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het vergroten van een keukenraam in de
achtergevel - Wemmelsestraat 12, 1853 Grimbergen − OMV/209/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het vergroten van een keukenraam in de achtergevel op
een terrein gelegen Wemmelsestraat 12 in 1853 Grimbergen.
Overige

40. Uitbetaling gemeentelijke premie buitenmuurisolatie
Het schepencollege kent een subsidie voor buitenmuurisolatie geplaatst langs de buitenzijde toe aan zes
inwoners voor de maanden mei en juni. Dit voor een totaalbedrag van 2242,40 euro.
41. Recht van voorkoop door de gemeente week 31
Het schepencollege oefent het recht van voorkoop niet uit voor de aangeboden dossiers.
42. Energiemarkt 19 september 2019
Het schepencollege neemt kennis van de energiemarkt, georganiseerd door de gemeente, het OCMW
Grimbergen en 3Wplus. De energiemarkt is specifiek voor cliënteel van het OCMW Grimbergen.
MOBILITEIT
43. Politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Eandis in de Boterbloemstraat 5
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Eandis in
de Boterbloemstraat 5 goed. Hierbij wordt het voetpad als gevolg van werken over een strook van 50m
verhinderd. Deze maatregel is van kracht op 2 augustus 2019 van 7 tot en met 16 uur.
44. Politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Eandis in de Mechelstraat 57
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Eandis in
de Mechelstraat 57 goed. Hierbij wordt het voetpad als gevolg van werken over een strook van 50m
verhinderd. Deze maatregel is van kracht op 2 augustus 2019 van 7 tot en met 16 uur.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
45. Duurzame lokale evenementen: interessepeiling Intradura voor de organisatie van een groepsaankoop
herbruikbare bekers
Op vrijdag 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goed over het gebruik van
cateringmateriaal en eenmalige drankverpakkingen op evenementen en bij overheden. Vanaf 1 januari 2020
is het op alle evenementen verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige
drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen. Om
gemeenten te ondersteunen bij deze overschakeling, kan Intradura een groepsaankoop 'herbruikbare bekers
en diensten' organiseren. Het schepencollege heeft interesse in deze groepsaankoop en kiest hierbij voor
standaardglazen in polypropyleen (7500 stuks) zonder logo, met een gecombineerd servicepakket.
46. Duurzame lokale evenementen: provinciaal aanbod voor gratis begeleiding bij de uitvoering van
klimaatacties i.k.v. het klimaatactieplan 2015-2020
De provincie biedt gemeenten gratis professionele begeleiding aan bij de uitvoering van klimaatacties, op
voorwaarde dat de gemeente het burgemeestersconvenant 2020 heeft ondertekend en over een
goedgekeurd klimaatactieplan 2015-2020 beschikt. De gemeente kan kiezen uit 9 hapklare projecten. Het
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schepencollege gaat akkoord met het indienen van een aanvraag voor 'project 6 - lokale duurzame
evenementen'. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt een werkgroep 'duurzame evenementen' opgericht
om het project te begeleiden en mee vorm te geven.
VRIJE TIJD
47. 31 augustus 2019 – Catering jaarmarkt Grimbergen
Het schepencollege geeft de toelating voor de organisatie van de catering voor de jaarmarkt op zaterdag 31
augustus 2019.
BURGER
48. Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten kinderopvang - kennisneming en goedkeuring van de
ingediende aanvragen voor 2020
Het college neemt kennis van de voor 2020 ingediende aanvragen voor subsidies kinderopvang op basis van
het gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van projecten kinderopvang en keurt de aanvragen
goed. Voor elke aanvrager wordt voor elke aangevraagde opvanglocatie een maximum enveloppe berekend
op basis van art 3 van het gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van projecten inzake
kinderopvang.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
49. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
kleuteronderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs vast.
50. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling en vaststelling van de opdracht van XXX, voltijdse
onderwijzeres met een aanstelling voor doorlopende duur, en dit met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de aanstelling en de opdracht vast van een tijdelijk personeelslid met een
aanstelling voor doorlopende duur uit het gemeentelijk basisonderwijs.
51. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Vaststelling van de opdracht van XXX, tijdelijk
voltijdse zorgcoördinator met een aanstelling voor doorlopende duur, met ingang van 1 september 2019
en toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties.
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een tijdelijk personeelslid met een aanstelling voor
doorlopende duur uit het gemeentelijk basisonderwijs met aansluitend een toekenning van een verlofstelsel.
52. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling en vaststelling van de opdracht van XXX, voltijds
onderwijzer met een aanstelling voor doorlopende duur, en dit met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de aanstelling en de opdracht vast van een tijdelijk personeelslid met een
aanstelling voor doorlopende duur uit het gemeentelijk basisonderwijs.
53. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling en vaststelling van de opdracht van XXX, voltijdse
onderwijzeres met een aanstelling voor doorlopende duur, en dit met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de aanstelling en de opdracht vast van een tijdelijk personeelslid met een
aanstelling voor doorlopende duur uit het gemeentelijk basisonderwijs.
54. Gunning van de opdracht voor de levering van een softwarepakket schooladministratie (bestek
2019/BaOND)
Het schepencollege kent de opdracht 'Softwarepakket voor schooladministratie' toe aan de firma Broekx
bvba, Koerweg 20, 3600 Genk.
55. Basisonderwijs lagere afdeling - Toekenning van een verlof voor tijdelijk andere opdracht ten belope van
24 lestijden aan XXX, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres.
Het schepencollege kent een verlofstelsel voor een tijdelijke andere opdracht toe aan een vastbenoemd
personeelslid.
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56. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties aan XXX,
vastbenoemde kleuteronderwijzeres.
Het schepencollege kent een verlofstelsel voor verminderde prestaties toe aan een personeelslid van de
gemeentelijke basisscholen.
57. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Vaststelling van de opdracht van XXX als
vastbenoemde voltijdse zorgcoördinator met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht als zorgcoördinator van een vastbenoemd personeelslid uit het
gemeentelijk basisonderwijs vast.
58. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties aan XXX,
vastbenoemde voltijdse kleuteronderwijzeres
Het schepencollege kent aan een personeelslid van de gemeentelijke basisscholen een verlofstelsel voor
verminderde prestaties toe.
59. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
kleuteronderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
60. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties aan XXX
vastbenoemde voltijdse kleuteronderwijzeres
Het schepencollege kent een verlofstelsel voor verminderde prestaties toe aan een personeelslid van de
gemeentelijke basisscholen.
61. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
kleuteronderwijzer met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
62. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties aan XXX,
vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Het schepencollege kent een verlofstelsel voor verminderde prestaties toe aan een personeelslid van de
gemeentelijke basisscholen.
63. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties aan XXX,
vastbenoemde voltijdse kleuteronderwijzeres
Het schepencollege kent een verlofstelsel voor verminderde prestaties toe aan een personeelslid van de
gemeentelijke basisscholen.
64. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
kleuteronderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
65. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde onderwijzeres
met een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar, met ingang van 1 september
2019
Het schepencollege stelt de opdracht met een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar
van een vastbenoemde personeelslid uit het gemeentelijk basisonderwijs vast.
66. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaststelling van de opdracht van XXXX als vastbenoemde voltijdse
kleuteronderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
67. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
leermeester lichamelijke opvoeding met ingang van 1 september 2019
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Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
68. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
kleuteronderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
69. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde deeltijdse
onderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
70. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
onderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
71. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde voltijdse
onderwijzeres met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
72. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemd voltijds
onderwijzer met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
73. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Vaststelling van de opdracht van XXX als
vastbenoemde voltijdse administratief medewerker met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
74. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Vaststelling van de opdracht van XXX als
vastbenoemde voltijdse administratief medewerker met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
75. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Vaststelling van de opdracht van XXX als
vastbenoemde voltijdse administratief medewerker met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
76. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaststelling van de opdracht van XXX als vastbenoemde deeltijdse
leermeester lichamelijke opvoeding met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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