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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 mevrouw 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 mevrouw 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 mevrouw A.D. ontvangt.  
3. Vacantverklaring van een betrekking van afdelingshoofd (niveau 5) en toelating tot een 
bevorderingsstage van een jaar van de heer. 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 de heer. 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 de heer. 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 mevrouw P.V Z tot deze betrekking. 
7. Verlenging van de functies van mevrouw 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 mevrouw L.M. vanaf 

ten vroegste 01/04/2022. 

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

mevrouw 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. 

 

 

Beslissingen RMW 27/04/2022 

1. Verlenging van de aanstelling van Mevrouw A-S. V, statutair attachee (A1), tot de hogere 

functies van eerstaanwezend attachee (A4), en toekenning van de interim-uitkering voor een 

periode van een jaar, vanaf 01/05/2022, eventueel verlengbaar. 

2. Verlenging van de aanstelling van Mevrouw P. V Z, hoofd van de sociale dienst stagiaire (A6), 

tot de hogere functies van directrice maatschappelijk welzijn (A7), en toekenning van 

overeenkomstige uitkeringen tot het einde van de bevorderingsstage, vanaf 01/05/2022, 

eventueel verlengbaar. 
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3. Bekrachtiging van de aanwerving van Mijnheer A.S., met een voltijdse overeenkomst voor 

bepaalde duur van een jaar, vanaf 6 april 2022, in de hoedanigheid van jurist (Niveau A), 

toegewezen aan de juridische dienst 

 

Beslissingen RMW 25/05/2022 

1) Verlenging van de benoeming van Mevrouw N. H, directrice (BH8), tot de hogere functies van 

directrice van een rusthuis (AH5), en toekenning van de overeenkomstige uitkering voor een periode 

van zes maanden, vanaf 01/07/2022, eventueel verlengbaar. 

2) Verlenging van de benoeming van Mevrouw E. M, directrice (BH8), tot de hogere functies van 

directrice van een rusthuis (AH5), en toekenning van de overeenkomstige uitkering voor een periode 

van zes maanden, vanaf 01/07/2022, eventueel verlengbaar. 

3) Akkoord voor de verlenging van de verminderde arbeidsduur wegens medische redenen van 

Mevrouw A. D, statutair attachée, van 1 juni 2022 tot 31 augustus 2022. 

 

Beslissingen RMW 29/06/2022 

1) Akkoord voor de hervatting van een medische halftijdse betrekking van Mevrouw C.B, 

eerstaanwezend attachée, van 15 juli 2022 tot 31 december 2022. 

2) Verlenging van de aanstelling van Mijnheer E. C, hoofdmaatschappelijk assistent (B5), tot de 

hogere functies van eerstaanwezend sociaal attaché (A4), en toekenning van de interim-uitkering 

voor een periode van één jaar, vanaf 01/07/2022, eventueel verlengbaar. 

3) Verlenging van de aanstelling van Mevrouw K. H, tot de hogere functies van attachee (A1) en 

toekenning van de overeenkomstige uitkeringen voor een periode van één maand, vanaf 01/07/2022, 

eventueel verlengbaar. 

 

Beslissingen RMW 13/07/2022 

1. Bekrachtiging van de aanstelling van Mevrouw O.I, met een voltijdse arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde duur van één jaar, vanaf 27 juni 2022, als vertaalster / tolk (niveau A), 

aangesteld in de sociale dienst. 

 

Beslissingen RMW 31/08/2022 

1. Akkoord voor de verlenging van de verminderde arbeidsduur om medische redenen van 

Mevrouw A.D, statutair attachée, van 1 september 2022 tot 30 oktober 2022. 

2. Verminderde arbeidsduur van Mevrouw A-S.V, wnd. statutair attachée, met 1/5e vanaf 

01/09/2022, voor een nieuwe periode van 4 maanden, eventueel verlengbaar. 

 

3. Aanstelling van Mevrouw C.Q, wnd. Hoofdopvoedster (B5), in de hogere functies van 

directrice van het kindertehuis (A4) vanaf 01/09/2022 voor een periode van zes maanden, 
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eventueel verlengbaar, of tot de terugkeer van Mevrouw L.L en toekenning van de 

thuiswachttoelage gedurende de afwezigheid van Mevrouw L.L. 

 

 

Beslissingen RMW 28/09/2022 

 

Geen enkele beslissing over beambten van niveau A 

 

 

Beslissingen RMW 26/10/2022 

1. Aanstelling van Mevrouw M. V W, statutair attachée, in de hogere functies van attachée-

deskundige (A2) vanaf 1/10/2022 voor een periode van zes maanden, eventueel verlengbaar, 

met toekenning van de overeenkomstige uitkering. 

2. Akkoord voor de verlenging van de verminderde arbeidsduur wegens medische redenen van 

Mevrouw A. D, statutair attachée, van 31 oktober 2022 tot 1ste januari 2023. 

 

Beslissingen RMW 30/11/2022 

1. Verhoging van de werktijd van Mevrouw S. K D M, contractueel attachée, door de toekenning 

van een vervangingsovereenkomst van Mevrouw V. M. met een 2/10e tijd, vanaf 16 januari 

2023. 

2. Verlenging van de benoeming van Mevrouw N. H, directrice (BH8), tot de hogere functies van 

directrice van een rusthuis (AH5), en toekenning van de overeenkomstige uitkering voor een 

periode van één jaar, vanaf 01/01/2023, eventueel verlengbaar. 

3. 2) Verlenging van de benoeming van Mevrouw E. M, directrice (BH8), tot de hogere functies 

van directrice van een rusthuis (AH5), en toekenning van de overeenkomstige uitkering voor 

een periode van één jaar, vanaf 01/01/2023, eventueel verlengbaar. 

 

 

Beslissingen RMW 21/12/2022 

1. Akkoord voor de verlenging van de verminderde arbeidsduur wegens medische redenen van 

Mevrouw A. D, statutair attachée, van 2 januari 2023 tot 5 maart 2023. 

2. Akkoord voor Mijnheer R. V. voor een verlof om persoonlijke redenen voor een duur van twee 

maal zes maanden vanaf 01/03/2023;  

3. Aanstelling van Mijnheer S. S, wnd. hoofdinschakelingsbeambte (B5), tot de hogere functies 

van eerstaanwezend attaché-herinschakeling (A4) vanaf 01/01/2023 voor een periode van zes 

maanden eventueel verlengbaar, en toekenning van de overeenkomstige uitkering.  

4. Akkoord voor de verlenging van de verminderde arbeidsduur wegens medische redenen van 

Mevrouw C. B, statutair attachée, tot 30 juni 2023. 


