
Vast bureau 
Zitting van 18 januari 2021 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 18 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 11 januari 2021 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.  Wijzigen van een beslissing houdende consolideren van een arbeidsongeval van een 
medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau wijzigt zijn beslissing van 7 december 2020 waarbij een arbeidsongeval werd geconsolideerd van 
een medewerker. Het arbeidsongeval gebeurde niet op 12 december 2017, maar op 19 september 2019. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren van de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst met Vandasin BV 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst goed met de firma Vandasin voor het 
registreren van de aanvragen kinderopvang via het lokaal loket kinderopvang. 

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 2021/2 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 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 lijsten 
2021/6 en 7 ten bedrage van 5.245,25 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Kennisnemen van de tewerkstelling van medewerkers in uitvoering van artikel 60, §7, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in 2020, 
na delegatie 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen inzake tewerkstellingen van medewerkers artikel 60. Het betreft 
negen dossiers. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


