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Besluitenlijst van het vast bureau van 1 juli 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 24 juni 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.  Contractueel aanstellen van een medewerker (niveau E1-E3) voor de dienst Aanvullende 

thuiszorg 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de aanwervingsprocedure, de arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur van een medewerker voor de dienst aanvullende thuiszorg, goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene 
alle succes in de betrekking. 

3.  Openverklaren van 1 VTE coördinator organisatiebeheer (contractueel, niveau B4-B5/A1a-

A3a) binnen het departement ondersteuning, te vervullen via aanwerving 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het Vast bureau keurt de openverklaring van de functie van coördinator organisatiebeheer goed. Deze vacature 
komt er als gevolg van het vrijwillig ontslag van de huidige titularis. Een uitgebreide selectieprocedure wordt 
georganiseerd. 

  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  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 
2019/27 ten bedrage van 15.876,69 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

5.  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 2019/22 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


