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Beslissingen RMW 26/01/2022 

Geen enkele beslissing over beambten van niveau A 

 

Beslissingen RMW 23/02/2022 

1. Akteneming van het ontslag van mevr. C.M., juriste (niveau A) in de juridische dienst, op 
21/02/2022, met presteren van vooropzeg en principieel akkoord voor de aanwerving van 
een jurist(e) (niveau A) met een tijdelijke voltijdse arbeidsovereenkomst voor een jaar, 
eventueel verlengbaar. 

2. Akkoord voor het hernemen van een medische halftijdse van mevr. A.D., wnd. 
eerstaanwezend attachee met overdracht van de dienst ontvangerij naar de dienst algemene 
zaken in de hoedanigheid van coördinatrice (niveau A) van de agenda 21, het mobiliteitsplan 
en het Klimaatactieplan voor een duur van drie maanden, ofwel van 28 februari 2022 tot 31 
mei 2022 en schrapping van de hogere functies A4 en de overeenstemmende toelage die 
mevr. A.D. ontvangt.  

3. Vacantverklaring van een betrekking van afdelingshoofd (niveau 5) en toelating tot een 
bevorderingsstage van een jaar van dhr. M.C. tot deze betrekking. 

4. Vacantverklaring van een betrekking van eerstaanwezend attaché-herinschakeling (niveau 
A4) en toelating tot een bevorderingsstage van een jaar van dhr. R.V. tot deze betrekking. 

5. Vacantverklaring van een betrekking van eerstaanwezend attaché-sociaal (niveau A4) en 
toelating tot een benoemingsstage van een jaar van dhr. S.V S tot deze betrekking. 

6. Vacantverklaring van een betrekking van diensthoofd sociaal (niveau A6) en toelating tot een 
bevorderingsstage van een jaar van mevr. P.V Z tot deze betrekking. 

7. Verlenging van de functies van mevr. L.M, attachee, met de afsluiting van een voltijdse 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf 28/02/2022. 

 

Beslissingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn 30/03/2022 

1. Principieel akkoord om de aanwervingsprocedure te starten voor het aanwerven van een 

attaché met een voltijdse vervangingsovereenkomst ter vervanging van mevr. L.M. vanaf ten 

vroegste 01/04/2022. 

2. Bekrachtiging van de beslissing van het vast bureau met betrekking tot de aanwerving van 

mevr. M. N. met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van een jaar, 

eventueel verlengbaar, als eerstaanwezend attaché-sociaal (niveau A4) voor de sociale 

wijkdienst, te starten op maandag 9 mei 2022. 

 

 


