
Vast bureau 

Zitting van 13 juli 2020 

Besluitenlijst 

 

 

 

 
Besluitenlijst van het vast bureau van 13 juli 2020 in uitvoering van artikel 285, §2 van het Decreet 

over het Lokaal bestuur. 
 

 

Beslissingen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

1.  Contractueel aanstellen van 0,50 VTE polyvalent medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, de aanstelling van een polyvalent medewerker 
poetsdienst goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle succes in de betrekking. 

2.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie verzorgende (contractueel, niveau C1-C2) 

voor de dienst gezinszorg 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie verzorgende voor de dienst gezinszorg goed. De wervingsreserve bevat 6 personen en is geldig voor 3 jaar 
met ingang van 13 juli 2020. 

3.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie medewerker poetsdienst (contractueel, 

niveau E1-E3) voor de interne en externe poetsdienst 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie medewerker poetsdienst voor de interne en externe poetsdienst goed. De wervingsreserve bevat 5 
personen en is geldig voor 3 jaar met ingang van 13 juli 2020. 



 

 

4.  Contractueel aanstellen van 0,50 VTE medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 

gezinszorg 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, de aanstelling van een medewerker poetsdienst 
voor de dienst gezinszorg goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle succes in de betrekking. 

5.  Contractueel aanstellen van 0,75 VTE medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de interne 

poetsdienst en de dienst gezinszorg 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, de aanstelling van een medewerker poetsdienst 
voor de interne poetsdienst en de dienst gezinszorg goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle succes 
in de betrekking. 

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 2020/24 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 
2020/67 ten bedrage van 26.508,57 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


