College van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - bepalen rangorde van de gemeenteraadsleden
Goedgekeurd voor de raad
GR2. Secretariaat - SHM Denderstreek - algemene vergadering - woensdag 26 augustus
2020 - akteneming agenda
Goedgekeurd voor de raad
1.

Personeel - aanstellen administratief medewerker in tijdelijk dienstverband

Goedgekeurd
Er wordt tijdelijk een administratief medewerker aangesteld.
2.

Personeel - aanstellen administratief medewerker in tijdelijk dienstverband.

Goedgekeurd
Er wordt tijdelijk een administratief medewerker aangesteld.
3.

Personeel - aanstellen jobstudent dienst onthaal

Goedgekeurd
Er wordt een jobstudent voor de dienst onthaal aangesteld.
4.

Burgerzaken - kennisname vonnis 1902/4140

Goedgekeurd
Kennisname vonnis en beslissing beroep
5.

Lokale economie - Doorn noord - Aanvraag subsidie 'Natuur in je buurt' goedkeuring

Goedgekeurd
Het indienen van een subsidieaanvraag door Solva voor Doorn noord in het kader van de
projectoproep 'Natuur in je buurt 2020' wordt goedgekeurd.
6.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2020/2021 personeel lager onderwijs - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een onderwijzeres voor een voltijds
vastbenoemde opdracht van 24/24 aan de SBS Parklaan-Seringen vanaf 1 september 2020 tot en
met 31 augustus 2021.

1

7.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2020/2021 personeel lager onderwijs - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een onderwijzeres voor een voltijds
vastbenoemde opdracht van 24/24 aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 september 2020 tot
en met 30 juni 2021.
8.

Cultuur - KRASJ 5 - vaststelling nieuwe datum en nieuwe afspraken - goedkeuring

Goedgekeurd
9.

Cultuur - cultuurprogramma september 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
10.

Cultuur - raadsledenloket - vraag ivm Ijzerbedevaart - antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed van een gemeenteraadslid
betreffende zijn vraag via het raadsledenloket in verband met de Ijzerbedevaart.
11.

Evenementen - Carnaval 2021 - annulering alle activiteiten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen annuleert alle activiteiten in het kader van carnaval
2021.

GR3. Sociale Zaken - Aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie
Goedgekeurd voor de raad
goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie.
12.

integrale veiligheid - aanstellen raadsman inzake dossier sluiting horeca-inrichting

Goedgekeurd
integrale veiligheid - aanstellen raadsman inzake sluitingsdossier
13.

integrale veiligheid - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Antwoord op de schriftelijke vraag via het raadsledenloket
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