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Bekendmaking zoals bepaald in artikel 285 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de besluiten van het vast bureau. 

 
Het voorzitter van het vast bureau brengt ter kennis dat het vast bureau van Rijkevorsel heeft 
vergaderd op 29 maart 2021 met de volgende agenda:  
 

Communicatie 

1.  VB/2021/074 - Persbericht 25-jarig bestaan WZC Prinsenhof. Goedkeuring. 

Sociale dienst 

2.  VB/2021/070 - Afvaardiging Vredegerecht uithuiszetting doorgangswoning. Goedkeuring. 

Personeel 

3.  VB/2021/067 - Rapportage dagelijks personeelsbeheer. 
4.  VB/2021/068 - Arbeidsongeval d.d. 10 juli 2020. Beslissing tot genezenverklaring zonder 
restletsels. 
5.  VB/2021/075 - Cluster grond. Selectieprocedure schoonmaker E1-E3. Aanstelling jury. 

Ouderenzorg 

6.  VB/2021/066 - Projectoproep dementie - Samen Mens, de referentie voor goede zorgen voor 
mensen met dementie - vraag tot kandidatuurstelling 

Financiën 

7.  VB/2021/057 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

8.  VB/2021/058 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

9.  VB/2021/059 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

10.  VB/2021/060 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

11.  VB/2021/061 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

12.  VB/2021/062 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

13.  VB/2021/063 - Dit agendapunt wordt niet bekendgemaakt, gezien één van de 
uitzonderingsgronden van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing is. 

Technische dienst 

14.  VB/2021/065 - OCMW campus. Stookplaats. 
 
De voorzitter van het vast bureau bevestigt dat deze besluitenlijst zal worden openbaar gemaakt 
op de gemeentelijke webtoepassing. 
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