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MEISE - De gemeenteraad van Meise keurde het voorstel van sp.a-Meise2020

goed om openheid te tonen voor de verloning van verloning Meisese
mandatarissen. Roel Anciaux van sp.a-Meise2020: "De inwoners van Meise
verdienen totale transparantie en gemakkelijk bereikbare informatie
wanneer het gaat over de mandaten die door onze gemeentelijke
mandatarissen worden ingevuld alsmede over de vergoeding die onze
gemeentelijke mandatarissen uit deze mandaten ontvangen. We hebben
niets te verbergen en we verschuilen ons dan ook niet achter jaarverslagen
of informatie die ergens diep op het internet eventueel zijn terug te vinden.
We denken dat deze informatie transparant, duidelijk en gemakkelijk
bereikbaar, gewoon moet worden medegedeeld aan onze inwoners." Door
de beslissing geeft de gemeenteraad opdracht aan de gemeentelijke
administratie om van alle gemeentelijke mandatarissen binnen de schoot
van de gemeenteraad jaarlijks een duidelijk alfabetisch overzicht op te
maken dat niet alleen de naam van alle politieke entiteiten zal bevatten
waarin de mandataris zetelt maar ook eveneens in detail zal weergeven
hoeveel deze mandataris daar als vergoeding voor krijgt. Dat overzicht zal
vanaf nu ook jaarlijks op de gemeentelijke website verschijnen. Een
tegenvoorstel van CD&V waarbij het meedelen van de gegevens vrijwillig
diende te gebeuren en de inwoners de lijst op het gemeentehuis moesten
gaan inkijken, werd door de gemeenteraad afgewezen.
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)
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INFORMATION MANAGER
AT RECRUITMENT
Cloud Engineer – Antwerpen – Cloud Campus
Axxes IT Consultancy
Test Engineer - Antwerpen - IT Consultancy
AXXES IT Consultancy
Controller Belgium
Alterim
Plant Manager
Coolrec, part of Renewi
Parts Supplier | D’Ieteren Auto |Kortenberg
D'Ieteren
Marketing Manager
Kärcher
Strategisch Programma Manager (Insurance)
Azuro
Development and Energy Saving Solutions Engineer
Engie Axima
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