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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 23 december 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 16 december 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.  Goedkeuren van een overeenkomst voor toezicht in De Ermitage 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt een overeenkomst goed met de uitbater van de cafetaria van de Ermitage waarin uit te 
voeren toezichtstaken zijn opgenomen. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de vakantiedagen, de collectieve vakantiedagen en de 
compensatiedagen voor 2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau legt, in uitvoering van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel en na overleg met de 
vakorganisaties, alle dagen vast voor 2020 waarop de diensten in meer of mindere mate beschikbaar zijn. Het 
OCMW en de gemeente volgen dezelfde regeling. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Brussels Onthaal voor sociaal 
tolken en vertalen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Brussels Onthaal vzw voor het gebruik van 
sociaal tolken en vertalen met aangepaste tarifering en werkafspraken goed. 



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2019-3 

 Op voorstel van Nadine Verheye, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, een kohier voor niet-fiscale 
invorderingen goed voor een bedrag van 2.255,75 euro. 

6.  Facturen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, lid vast bureau. 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


