
Vast bureau 
Zitting van 27 september 2021 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 27 september 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 20 september 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.  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. 

3.  Openverklaren van 1 VTE medewerker poetsdienst (contractueel, niveau E1-E3) te vervullen 
via aanwerving 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de openverklaring van de voltijdse functie medewerker poetsdienst goed. Deze vacature 
komt er als gevolg van een pensionering en afwezigheden binnen de poetsdienst. Een selectieprocedure wordt 
georganiseerd.  

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. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 lijst 
2021/79 ten bedrage van 12.140,77 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

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 2021/32 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


