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Besluitenlijst van het vast bureau van 9 november 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 26 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.  Beoordelen van de geldigheid van de kandidaturen voor de selectieprocedure van 1 VTE 
polyvalent administratief medewerker (contractueel, niveau C1-C3) en het aanleggen van een 
wervingsreserve 

 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 187 ontvangen kandidaturen voor de vacature en de aanleg van de wervingsreserve goed. 4 
kandidaturen worden als ongeldig beschouwd. 

3.  Toekennen van geschenkcheques en ecocheques 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen keurt het 
vast bureau, éénmalig, voor de medewerkers van het OCMW, een toelage goed van 225 euro uit te betalen in 40 
euro lokale geschenkcheques en het saldo in ecocheques. 

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 2020/37 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 
2020/95 ten bedrage van 23.311,69 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

6.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2020-2 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, een kohier voor niet-fiscale 
invorderingen goed voor een bedrag van 2.670,23 euro. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


