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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 20 december 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 13 december 2021 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

PATRIMONIUM 

2.  Beoordelen van de geldigheid van de kandidaturen voor de uitbating van de polyvalente 
ruimte van de Ermitage 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 
Het vast bureau keurt vijf geldige kandidaturen goed voor de uitbating van de polyvalente ruimte van de Ermitage. 
Deze kandidaten worden uitgenodigd voor het verdere verloop van de selectieprocedure. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Openverklaren van 1 VTE administratief medewerker personeelsdienst (contractueel, niveau 
C1-C3) te vervullen via aanwerving en aanleggen van een wervingsreserve 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 
Het vast bureau keurt de openverklaring van één voltijdse functie administratief medewerker personeelsdienst 
goed. Deze vacature komt er als gevolg van de pensionering van een deskundige personeel binnen de 
personeelsdienst. Een selectieprocedure wordt georganiseerd. Er wordt tevens voorzien in een wervingsreserve. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en 
Woonzorgcentrum Maria Rustoord voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst omtrent noodoproepen vanuit de groep van assistentiewoningen De 
Ermitage 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 
Het vast bureau keurt, in het kader van de GDPR, de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en 
Woonzorgcentrum Maria Rustoord voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst omtrent noodoproepen vanuit de groep van assistentiewoningen De Ermitage goed. 



 

 

5.  Goedkeuren van de aangepaste opnameovereenkomst en de interne afsprakennota voor de 
groep van assistentiewoningen 'De Ermitage' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 
Het vast bureau keurt de aangepaste opnameovereenkomst en de interne afsprakennota voor de groep van 
assistentiewoningen 'De Ermitage' goed. Er is een aanvullende privacyverklaring toegevoegd naar aanleiding van 
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Woonzorgcentrum Maria Rustoord omtrent de noodoproepen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 
2021/104 ten bedrage van 32.401,56 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

7.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 
Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijsten nummers 2021/272 tot en met 273 ten 
bedrage van 263.461,71 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


