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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 15 juni 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 8 juni 2020 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 het tijdelijk opschorten van de huur 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt het voorstel van het Sociaal Verhuurkantoor van de regio goed tot het tijdelijk opschorten 
van de maandelijkse huurprijs voor het pand gelegen in de Meulebekestraat 60, met ingang van 1 juli 2020 ten 
gevolge van renovatiewerken. Gedurende de werken is er immers geen bewoning mogelijk. 

ALGEMEEN BESTUUR 

3.  Meedelen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2020 goed en deelt 
deze mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

4.  Beoordelen van de geldigheid van de kandidaturen voor de selectieprocedure van 0,75 en 0,5 
VTE medewerker poetsdienst (contractueel, niveau E1-E3) 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW, de 
geldigheid van de 24 ontvangen kandidaturen voor de vacature goed. 



 

 

5.  Beoordelen van de geldigheid van de kandidaturen voor de wervingsreserve voor de functie 
verzorgende voor de dienst gezinszorg (contractueel, niveau C1-C2) 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW, de 
geldigheid van de tien ontvangen kandidaturen voor de aanleg van een wervingsreserve goed. 

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 2020/21 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 lijst 
2020/61 ten bedrage van 2.016,99 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


