
Vast bureau 
Zitting van 29 november 2021 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 29 november 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 22 november 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.  Contractueel aanstellen van 0,50 VTE medewerker voor de poetsdienst (niveau E1-E3) 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, de aanstelling van een medewerker voor de 
poetsdienst goed op halftijdse basis. Het OCMW van Ingelmunster wenst betrokkene alle succes in de betrekking. 

3.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie medewerker van de poetsdienst 
(contractueel, niveau E1-E3)  

 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 medewerker van de poetsdienst goed. De wervingsreserve bevat acht personen en is geldig voor drie jaar 
met ingang van 29 november 2021. 

4.  Aanpassen van de arbeidsovereenkomst van een medewerker bij de poetsdienst 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau past de arbeidsovereenkomst van een medewerker bij de poetsdienst aan, meer bepaald van een 
vervangingsovereenkomst naar een overeenkomst van onbepaald duur. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2021/246 tot en met 271 ten 
bedrage van 322.881,11 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 

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 lijst 
2021/98 ten bedrage van 5.422,11 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

7.  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 2021/40 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

8.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2021-4 

 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 2.294,60 euro. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

9.  Kennis nemen van het inspectieverslag van de Vlaamse Sociale Inspectie 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de Vlaamse Sociale Inspectie betreffende  Lokale 
diensteneconomie. Het betreft een waarschuwing met termijnstelling over de vormvereisten van de POP's. 



 

 

10.  Kennis nemen van het inspectieverslag van de POD maatschappelijke integratie 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van het positief rapport van de inspectie van de POD maatschappelijke integratie. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


