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Zitting van 26 oktober 2020 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 26 oktober 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 19 oktober 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.  Statutair aanstellen van 1 VTE coördinator organisatiebeheer (niveau A1a-A3a) binnen het 
departement ondersteuning na het beëindigen van de proeftijd 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de proeftijd, definitief de aanstelling van een medewerker tot 
coördinator organisatiebeheer goed. 

3.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de beslissing van het vast bureau van 5 oktober 2020 
houdende openverklaren van 1 VTE polyvalent administratief medewerker (contractueel, niveau C1-
C3) binnen het departement ondersteuning te vervullen via aanwerving en aanleggen van een 
wervingsreserve 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Als gevolg van de verstrenging van de Covid19-maatregelen wijzigt het vast bureau haar beslissing van 5 oktober 
2020 met betrekking tot de organisatie van een voorselectie. Het aantal te weerhouden kandidaten voor de 
voorselectie wordt beperkt tot 80 weerhouden kandidaten te organiseren in 2 shiften van 40. 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 2020/36 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 



 

 

5.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het vast bureau akte van de lijst 
2020/93 ten bedrage van 10.160,77 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

6.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Overeenkomstig de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 19 mei 2020 betreffende de delegatie 
aan het vast bureau omtrent het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan, stelt het vast bureau de 
structurele tarieven voor het OCMW vast. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


