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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 25 november 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 18 november 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.  Goedkeuren van de doorverwijzing van een statutair personeelslid naar Medex met het oog op 
een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de doorverwijzing goed van een medewerker die langdurig ziek is met het oog op een 
vervroegde pensionering om gezondheidsredenen. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van een regionale 
dienst voor schuldbemiddelingsamenwerking 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt de samenwerkingsovereenkomst waarbij de OCMW’s van Roeselare, Hooglede, Staden, 
Moorslede, Lichtervelde, Pittem, Ingelmunster en Meulebeke samenwerken voor de organisatie van een regionale 
dienst voor schuldbemiddeling. Het betreft een verderzetting van de bestaande en gewaardeerde samenwerking 
voor de komende 6 jaar. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Loonstaten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijsten nrs. 2019/41, 
47,48,49,57,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73 en 74 ten bedrage van 1.118.065,25 euro en gelast de 
betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal bestuur. 

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 
2019/62 ten bedrage van 11.886,80 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 2019/36 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

7.  Kennis nemen van de algemene vergadering van de Regionale dienst voor Schuldbemiddeling 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de Regionale dienst voor 
Schuldbemiddeling die plaatsvond op 24 oktober 2019 en van de meerjarenbegroting voor de periode 2020-2025 
die er werd voorgesteld. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


