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Besluitenlijst van het vast bureau van 28 januari 2019 in uitvoering van artikel 285, §2 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zitting 

 Op voorstel van Kurt Windels, . 

Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau van 21 januari 2019 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  In disponibiliteit stellen van een statutair administratief medewerker wegens ziekte 

 Op voorstel van Kurt Windels, . 

Het vast bureau stelt een medewerker in disponibiliteit wegens ziekte overeenkomstig de bepalingen van de 
rechtspositieregeling van gemeente en OCMW. 

3.  Goedkeuren van een aanvraag tot eervol ontslag van een statutaire stafmedewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, . 

Het vast bureau verleent eervol ontslag aan een medewerker op eigen verzoek nadat deze medewerker in dienst is 
getreden bij een andere werkgever. De gemeente en het OCMW Ingelmunster danken betrokkene voor de 
samenwerking. 

4.  Beëindigen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een medewerker na 
opzeg van de medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, . 

Het vast bureau beëindigd de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een medewerker op eigen verzoek 
nadat deze medewerker in dienst is getreden bij een andere werkgever. De gemeente en het OCMW Ingelmunster 
danken betrokkene voor de samenwerking. 



 

 

5.  Aanvaarden van het eervol ontslag wegens oppensioenstelling van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, . 

Het vast bureau verleent eervol ontslag aan een medewerker wegens oppensioenstelling. De gemeente en het 
OCMW Ingelmunster danken betrokkene voor de samenwerking. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Principieel goedkeuren van de uitgaven inzake de subsidie voor sociale activering in het kader 
van de socio-culturele participatie en de bestrijding van kinderarmoede 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt principieel de uitgaven goed in het kader van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 
houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de 
dienstverlening van de OCMW’ s voor het jaar 2018. 

7.  Principieel goedkeuren van de subsidies in het kader van het Energiefonds 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt principieel de uitgaven goed overeenkomstig de wet van 4 september 2002 houdende 
toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Facturen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het vast bureau akte van de lijst 2019/3 
ten bedrage van -8.104,58 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het 
lokaal bestuur. 

9.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, lid vast bureau. 

Overeenkomstig artikel 84, §3, 3° en de artikels 265 en 266 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het vast 
bureau de lijst 2019/3 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


