
Vast bureau 
Zitting van 17 juni 2019 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 17 juni 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 3 juni 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 handelshuurovereenkomst 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Het Vast bureau keurt, in overeenstemming met de reglementering op de handelshuur en in onderling overleg met 
de huurder, de opzeg goed van een handelshuurovereenkomst voor een pand dat gebruikt wordt voor 
kinderopvang. De opzeg gaat in op 1 juli 2019. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Openverklaren van 1 VTE deskundige werkleiding (statutair, niveau C4-C5) en 1 VTE 
deskundige werkleiding (contractueel, niveau C4-C5) binnen de technische dienst te vervullen via 
bevordering en externe personeelsmobiliteit gemeente-OCMW 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

In overeenstemming met de gemeenschappelijke rechtspositieregeling en organogram verklaart het Vast bureau 
twee betrekkingen open. Deze zullen worden ingevuld via bevordering of externe personeelsmobiliteit tussen de 
gemeente en het OCMW. 

4.  Contractueel aanstellen van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het Vast bureau keurt de aanstelling van een maatschappelijk werker op contractuele basis goed als gevolg van de 
overeenkomst met Fedasil waarin de financiering geregeld wordt. De selectie gebeurde via de verkorte procedure. 



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 
2019/24 ten bedrage van -551.843,36 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

6.  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 2019/20 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


