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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 21 december 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 14 december 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 gezamenlijke verwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Ingelmunster 
en de regionale dienst voor schuldbemiddeling 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

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

3.  Aanstellen van een raadsman in het kader van de regionale dienst schuldbemiddeling 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het vast bureau Verhamme & partners 
uit Izegem aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen in het geschil in eerste aanleg met 
TELENET GROUP nv inzake de gemeentebelasting op masten en pylonen voor het aanslagjaar 2019. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

4.  Aanpassen van de arbeidsovereenkomst op vrijwillig verzoek van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau wijzigt een arbeidsovereenkomst op vrijwillig verzoek van een medewerker, meer bepaald het 
verzoek voor het verminderen van de arbeidsduur tot halftijds. 



 

 

5.  Aanpassen van de arbeidsovereenkomst op vrijwillig verzoek van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau wijzigt een arbeidsovereenkomst op vrijwillig verzoek van een medewerker, meer bepaald het 
verzoek voor het verminderen van de arbeidsduur tot 20/38. 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  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 
2020/110 ten bedrage van 30.813,59 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


