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Besluitenlijst van het vast bureau van 22 maart 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 15 maart 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.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het vast bureau advokaat Verhamme uit 
Izegem aan om de belangen van het OCMW Ingelmunster te verdedigen in een geschil inzake uithuiszetting. 

ALGEMENE FINANCIERING 

3.  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 2021/11 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

4.  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 
2021/34 ten bedrage van 2.376,35 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 



 

 

5.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijsten nummers 2021/12, 13, 14, 15, 22, 23, 24 en 
26 ten bedrage van 311.212,54 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het 
lokaal bestuur. 

6.  Goedkeuren van het principe inzake tussenkomst door de gemeente in de financiële 
verplichtingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Volgens artikel 274 van het decreet lokaal bestuur dient de gemeente ervoor te zorgen dat het OCMW zijn 
financiële verplichtingen kan nakomen. Het vast bureau keurt het principe van tussenkomst goed, namelijk de 
gemeente komt tussen van zodra het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW negatief is. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


