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Besluitenlijst 

 

 

 

Besluitenlijst van het vast bureau van 8 april 2019 in uitvoering van artikel 285, §2 van het Decreet 
over het Lokaal bestuur. 

 

 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau van 1 april 2019 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

PATRIMONIUM 

2.  Opzeggen van een huurovereenkomst 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau beslist de huurovereenkomst van een loods in de Izegemstraat 33 op te zeggen aangezien deze 
met de integratie van de technische diensten van de gemeente en het OCMW niet langer noodzakelijk is. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Aanpassen van een arbeidsovereenkomst van een administratief medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau beslist in uitvoering van de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel een 
arbeidsovereenkomst van een medewerker te regulariseren op vlak van de inschaling op het correcte niveau. 

4.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

  



SOCIALE ZAKEN 

5.  Goedkeuren van het actieplan voor het lokaal opvanginitiatief 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt akte van het rapport naar aanleiding van de audit uitgevoerd op 17 januari 2019 van het 
LOI door Fedasil en keurt het daaropvolgend actieplan goed. 

6.  Goedkeuren van een nieuwe overeenkomst in het kader van het lokaal opvanginitiatief 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Op verzoek van Fedasil keurt het vast bureau een ontwerp van overeenkomst goed voor de aanpassing van een 
woning voor het LOI in de Stationstraat 40-42. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  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 2019/12 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

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 
2019/16 ten bedrage van 2.212,28 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

Kennisname 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Kennis nemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks 

personeelsbeheer 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen die de algemeen directeur nam in uitvoering van het dagelijks 
personeelsbeheer in de periode januari 2019 tot maart 2019. 



 

 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


