
Vast bureau 
Zitting van 7 oktober 2019 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 7 oktober 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 30 september 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.  Statutair aanstellen op proef van 1 VTE deskundige werkleiding (niveau C4-C5) binnen de 
technische dienst via bevordering 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de bevorderingsprocedure, de aanstelling van een deskundige 
werkleiding voor de technische dienst goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle succes in de 
betrekking. 

3.  Contractueel aanstellen van 1 VTE deskundige werkleiding (niveau C4-C5) binnen de 
technische dienst via bevordering 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de bevorderingsprocedure, de aanstelling van een deskundige 
werkleiding voor de technische dienst goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle succes in de 
betrekking. 
  



 

 

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 
2019/48 ten bedrage van 10.458,68 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 2019/31 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Kennis nemen van de toekenning van een subsidie in het kader van sociale activering 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de federale subsidie in het kader van sociale activering die aan het OCMW is 
toegekend. Het betreft een bedrag van 3.162 euro voor de eerste helft van 2019. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


