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Besluitenlijst van het vast bureau van 11 januari 2021 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 4 januari 2021 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.  Aanpassen van de arbeidsovereenkomst van een medewerker in onderling overleg 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau wijzigt een arbeidsovereenkomst van een medewerker in onderling overleg, meer bepaald het 
omzetten van een vervangingsovereenkomst naar een overeenkomst van onbepaalde duur. 

3.  Aanpassen van de arbeidsovereenkomst van een medewerker in onderlinge overeenstemming 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau wijzigt een arbeidsovereenkomst van een medewerker in onderling overleg, meer bepaald het 
verzoek voor het vermeerderen van de arbeidsduur tot 31/38. 

4.  Aanvaarden van het eervol ontslag wegens oppensioenstelling van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau verleent eervol ontslag aan een medewerker wegens oppensioenstelling. De gemeente en het 
OCMW Ingelmunster danken betrokkene voor de samenwerking. 



 

 

5.  Aanvaarden van het eervol ontslag wegens oppensioenstelling van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau verleent eervol ontslag aan een medewerker wegens oppensioenstelling. De gemeente en het 
OCMW Ingelmunster danken betrokkene voor de samenwerking. 

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 lijsten 
2021/3 en 4 ten bedrage van 41.803,31 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

7.  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 2021/1 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


