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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 15 februari 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 8 februari 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.  Meedelen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 februari 2021 goed en 
deelt deze mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie polyvalent administratief medewerker 
(contractueel, niveau C1-C3) voor de duur van 3 jaar met ingang van 1 maart 2021 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie polyvalent administratief medewerker goed. De wervingsreserve bevat 7 personen en is geldig voor 3 jaar 
met ingang van 1 maart 2021. 

4.  Contractueel aanstellen van een polyvalent administratief medewerker (voltijds, niveau C1-
C3) voor het departement ondersteuning door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, de aanstelling van een polyvalent administratief 
medewerker voor het departement ondersteuning goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle succes in 
de betrekking. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2021-1 

 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 555,00 euro. 

6.  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 2021/6 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

7.  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 
2021/22 en 23 ten bedrage van 17.253,46 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

8.  Kennis nemen van de subsidiebedragen voor LOI's in 2021 vastgesteld door Fedasil 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de subsidiebedragen ten behoeve van de exploitatie van LOI's voor 2019 die 
werden vastgesteld door Fedasil. Ten opzichte van 2020 betreft het een indexering. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


