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Besluitenlijst van het vast bureau van 25 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 18 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.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

3.  Vaststellen van oninbare niet-fiscale invorderingen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

In uitvoering van artikel 84 en 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het vast bureau een staat van 
onwaarden goed, voor een bedrag van 9.350,19 euro betreffende invorderingsrechten van 2011, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 en ontlast de financieel directeur de invordering ervan. 

4.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijsten 2020/127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 140, 
141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157 en 158 en ten bedrage van 754.231,17 euro en gelast de 
betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal bestuur. 



 

 

5.  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 2021/3 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

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 
2021/11 en 12 ten bedrage van 48.303,37 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


