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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 27 januari 2020 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 20 januari 2020 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.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Principieel goedkeuren van de subsidies in het kader van het Energiefonds 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt principieel de uitgaven goed overeenkomstig de wet van 4 september 2002 houdende 
toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 

4.  Principieel goedkeuren van de uitgaven binnen de maatregelen ter bevordering van de 
participatie en sociale activering  

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt principieel de uitgaven goed in het kader van de maatregelen ter bevordering van de 
participatie en sociale activering van gebruikers van de dienstverlening van het OCMW voor het jaar 2020. 
  



 

 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

5.  Goedkeuren van een protocol tussen de Woondienst Regio Izegem en de gemeente 
Ingelmunster 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Ingelmunster en 
de Woondienst Regio Izegem een aanvullend protocol goed met betrekking tot de financiering van de 
personeelsinzet. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2020/3 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

7.  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 lijsten 
2020/11 en 12 ten bedrage van 20.429,68 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

Kennisname 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

8.  Kennisnemen van de aanwervingen van medewerkers in uitvoering van artikel 60, § 7, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in 2019, 
na delegatie 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de aanwervingen van medewerkers artikel 60. Het betreft twee dossiers. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


