
Vast bureau 
Zitting van 15 april 2019 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 15 april 2019 in uitvoering van artikel 285, §2 van het Decreet 
over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

ALGEMEEN BESTUUR 

1.  Meedelen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2019 goed en deelt 
deze mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Goedkeuren van een arbeidsovereenkomst 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt een arbeidsovereenkomst in het kader van een tewerkstelling artikel 60§7 goed. Het OCMW 
Ingelmunster wenst betrokkene alle succes.  

3.  Vaststellen van de delegatiebevoegdheid aan de algemeen directeur voor de aanwerving van 
medewerkers in uitvoering van artikel 60, §7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau verleent een delegatie aan de algemeen directeur voor de aanwerving van medewerkers artikel 
60§7. Het is de bedoeling deze bevoegdheid verder te delegeren aan de directeur Sociaal Huis in functie van 
administratieve vereenvoudiging. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  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 2019/13 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

5.  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 
2019/17 en 21 ten bedrage van 7.101,28 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


