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Zitting van 9 maart 2020 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 9 maart 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 2 maart 2020 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Goedkeuren van de overeenkomst voor de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens 
tussen het OCMW Ingelmunster en de Woondienst Regio Izegem 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met de Woondienst Regio Izegem voor 
de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens. In de overeenkomst worden onderlinge afspraken gemaakt 
waarbij de privacy van de betrokken burgers wordt gegarandeerd. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren van het basisregistratieverslag 2019 van de erkende instelling voor 
schuldbemiddeling van het OCMW Ingelmunster  

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt het rapport over de werking als erkende instelling voor schuldbemiddeling in het jaar 2019 
goed. Dit gebeurt op last van het Vlaams Centrum Schuldenlast. 

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 
2020/30 ten bedrage van 36.437,18 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 2020/9 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  Kennis nemen van de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt, in uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur, kennis van de tarieven voor het 
OCMW geldig voor 2020. Deze tarieven werden behouden ten opzichte van vorig jaar, behoudens aanpassing aan 
de index. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


