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Besluitenlijst van het vast bureau van 7 februari 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 31 januari 2022 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 

4.  Contractueel aanstellen van een technisch medewerker groendienst (niveau D1-D3) door 
middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de aanstelling van een technisch medewerker groendienst voor de technische dienst goed. 
Het betreft een aanstelling uit de bestaande wervingsreserve voor deze functie. Het OCMW Ingelmunster wenst 
betrokkene alle succes in de betrekking. 

SOCIALE ZAKEN 

5.  Goedkeuren van een aanwendingsvoorstel voor het Federaal coronafonds psychologisch 
welzijn 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt het voorstel goed om het federaal coronafonds psychologisch welzijn te besteden aan 
zelftesten voor de cliënten, het samenwerken met vzw Samenspel voor psychologische ondersteuning, het netwerk 
voor het ondersteunen en individuele tussenkomsten na beslissing van het bijzonder comité voor de Sociale Dienst. 

6.  Goedkeuren van de aangepaste opnameovereenkomst voor de groep van assistentiewoningen 
'De Ermitage' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt de aangepaste opnameovereenkomst voor de groep van assistentiewoningen 'De Ermitage' 
goed. Er is een bijkomend artikel toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe werking met electronische sleutels. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Vaststellen van oninbare niet-fiscale invorderingen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

In uitvoering van artikel 84 en 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het vast bureau een staat van 
onwaarden goed, voor een bedrag van 2.828,40 euro betreffende invorderingsrechten van 2013, 2015, 2016, 2018 
en 2019, 2020 en 2021 en ontlast de financieel directeur de invordering ervan. 

8.  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 2022/5 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

9.  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 
2022/20 en 21 ten bedrage van 52.125,87 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


