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Besluitenlijst van het vast bureau van 18 februari 2019 in uitvoering van artikel 285, §2 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau van 11 februari 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.  Beëindigen van een arbeidsovereenkomst van een medewerker wegens medische overmacht 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het vast bureau beëindigt de arbeidsovereenkomst van een medewerker wegens medische overmacht. De 
gemeente en het OCMW Ingelmunster danken betrokkene voor de samenwerking. 

3.  Goedkeuren van de intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor de 
contractuele personeelsleden te voeren 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het vast bureau spreekt de intentie uit om vanaf 1 juli 2019 een aanvullend pensioen te voorzien voor de 
medewerkers die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn bij het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Ingelmunster. 

4.  Vaststellen van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer, genomen 
bij delegatie overeenkomstig het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari 
2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur en het reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
inzake het dagelijks bestuur legt het vast bureau de aangelegenheden vast die onder het dagelijks 
personeelsbeheer vallen, een bevoegdheid toegekend aan de algemeen directeur. 



 

 

5.  Vaststellen van de delegatiebevoegdheid aan de algemeen directeur voor de aanwerving van 
bepaalde categorieën van medewerkers 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur verleent het vast bureau de delegatie aan de algemeen 
directeur voor de aanwerving van medewerkers met een overeenkomst van bepaalde duur van minder dan 6 
maanden, met een vervangingsovereenkomst en met een dagcontract. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Goedkeuren van het basisregistratieverslag 2018 van de erkende instelling voor 
schuldbemiddeling van het OCMW Ingelmunster  

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt het rapport over de werking als erkende instelling voor schuldbemiddeling in het jaar 2018 
goed. Dit gebeurt op last van het Vlaams Centrum Schuldenlast. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  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 2019/8 
ten bedrage van 13.290,12 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het 
lokaal bestuur. 

8.  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 2019/6 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

Kennisname 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Kennisnemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks 
personeelsbeheer 

 Op voorstel van Kurt Windels, . 

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen die de algemeen directeur nam in uitvoering van het dagelijks 
personeelsbeheer in de periode december 2018 en januari 2019. 
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De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


