
(

G M N E-r

I-R.E

Besluit oonwijzing belolingsfiotleur gemeenle Woolre

BESIUIT:

l. de volgende gemeenteombtenoren te mondoteren om nomens hem op te
treden ols betolingsfiotteur:

de Monoger ll (strotegisch ll) functienoom Monoger Bedrijfsvoering en de
Adviseur lll functienoom finoncieel odviseur
(ten t'rjde von dit besluit de heren H.W.J. Wiegerinck, P.J.M. Romoekers en
M. von Seventer);

2. oon de mondotering worden de volgende voorwoorden verbonden:
o) ondermondooi von bevoegdheden is niet mogelijk;
b) de gemeenieombtenoor ols bedoeld in het eerste lid die tevens is

oongewezen ols (plootsvervongend) medewerker treosury, is niet bevoegd
ten oonzien von hondelingen woorbij hij ols medewerker treosury
belrokken is.

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETHO ERS VAN WAALRE,
dede secretoris, rgemeester,

J.W.F. Compogne Y.C.Th.J. Kortmo



(

GEMEEN-TE

I-R.E

Besluil oonwijzing kossier gemeenle Woolre

Het college von burgemeester en wethouders von Woolre;

gelet op de Finonciële verordening gemeente Woolre

BESIUIT:

l. oon te wijzen ols kossier de volgende gemeenteombtenoor:

de Mdw bedrijfsvoering lll functienoom finoncieel beheerder
(ten tijde von dit besluit mevrouw A.M.J. von Hom).

2. oon te w'rjzen ols plootsvervongend kossier de volgende
gemeenteombtenoren:

de Mdw bedrijfsvoering lll functienoom finoncieel beheerder (ten tijde von
dit besluit de heer F.M.B. Loomons) en de mdw bedrijfsvoering I

functienoom senior finoncieel beheerder(ten t'rjde von dit besluit de heer P.

Schumon) en Mdw beleidsuitvoering lll functienoom medewerker WOZ &
Belostingen (ten tijde von dit besluit de heer M.F.M. Neggers).

Woolre, 3 juni 20ì4

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN W
de secretori

. J.W.F. Compogne

UDERS VAN WAALRE,
de burgem

.C.Th.J. Kort



(

G M E E N E-r

I-R,E

Besluil oonwijzing medewerker lreosury gemeenle Woolre

Het college von burgemeester en wethouders von Woolre;

gelet op de Finonciële verordening gemeente Woolre

BESIUIT:

1. oon fe w'rjzen ols medewerker treosury de volgende gemeenteombtenoor:

de medewerker bedrijfsvoering I functlenoom senior finoncieel beheerder
(ten tijde von dit besluit de heer P. Schumon);

2. oon te w'rjzen ols plootsvervongend medewerker treosury de volgende
gemeenteqmbtenoren:

de Adviseur lll funciienoom finoncieel odviseur
(ten t'ljde von dit besluii de heren H.W.J. Wiegerinck, P.J.M. Romoekers en
M. von Seventer);

Woolre, 3 juni 201 4

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretoris, de burgemeester,

rs. i.W.F. Compogne .Th.J. Kortmonn i
I



GEMEENl-E

Besluil kqssier gemeenle Woolre

De kossier von de gemeente Woolre ols bedoeld in het oonwijzingsbesluii von 3 juni
2014:

BESIUIT:

l. de volgende gemeenteombtenoren te mondoteren om nomens hoor op te
treden ols kossier:

- de Mdw bedrijfsvoering lll functienoom finoncieel beheerder (ten tijde von
dit besluil de heer F.M.B. Loomons) en de mdw bedrijfsvoering I functienoom
senior finoncieel beheerder(ten tijde von dit besluit de heer P. Schumon) en
Mdw beleidsuitvoering lll functienoom medewerker WOZ & Belostingen (ten
t'rjde von dit besluit de heer M.F.M. Neggers).

2. de volgende gemeenteombtenoren te mondoteren om nomens hoor op te
treden ols subkossier:

- olle medewerkers von burgezoken en het GCC, ofdeling Dienstverlening

3. de volgende gemeenteombtenoren te mondoteren om nomens hoor op te
treden ols subkossier:

Woolre, 4 juni 2014

DE KASSIER VAN DE GEMEENTE WAALRE,

I-R.E



(

M E N -r

I-RE

Besluil oonwijzing eersle Ioco secreloris gemeenle Woqlre

Hel college von burgemeester en wethouders von Woolre;

gelet op de Orgonisotieregeling gemeente Woolre

BESIUIT:

oon te wijzen ols eerste loco secretoris de volgende gemeenteombtenoor:

Monoger Bedr'rjfsvoering (Monoger ll strotegisch ll) ten tijde von dit besluit
mevrouw Drs. J.C.M. Heerkens

Woolre,3 juni2O14

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretoris, de eester,

. Compogne Y.C.Th.J. Kortmon



(

GEMEEN-I-E

I-RE

Aa nwijzi n gsbesl u it Marktmeester

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

Gelet op de artikel I onder i van de Marktverordening gemeente Waalre 2009

BESLUITEN:

1. aan te wijzen als marktmeester de heer JJ.P. Ku¡en.

2. aan te wijzen als plaatsvervangend marktmeester de heer T. van de Voort.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I januari 2014.

Waalre,3 juni 2014

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN UDERS VAN WAALRE,
dede secretaris,

rs. J.w Compagne Y.C.ThJ. Kortman


