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Besluitenlijst van het vast bureau van 17 januari 2022 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 10 januari 2022 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 25 januari 2022 goed en 
deelt deze mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

ALGEMENE FINANCIERING 

3.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijst nummer 2021/290 ten bedrage van 349,66 euro 
en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal bestuur. 

4.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Overeenkomstig de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 19 mei 2020 betreffende de delegatie 
aan het vast bureau omtrent het vaststellen van retributies, stelt het vast bureau een aantal wijzigingen in de 
structurele tarieven voor het OCMW vast. Het betreft een vaststelling van de huurprijs van de ouderenwoningen en 
de garages voor het jaar 2022. 



 

 

5.  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 2022/2 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

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 lijsten 
2022/7 en 8 ten bedrage van 16.230,48 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


