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Besluitenlijst van het vast bureau van 21 februari 2022 in uitvoering van artikel 285, §2 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

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 14 februari 2022 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Beslissingen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker op 14 oktober 2021 zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren van het uniek verslag betreffende de maatschappelijke integratie voor 2021 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt het jaarverslag 2021 goed betreffende de activiteiten uitgevoerd in opdracht van de FOD 
Maatschappelijke integratie. Via dit jaarverslag moeten de ontvangen middelen ten aanzien van de overheid 
verantwoord worden. 

4.  Goedkeuren van het basisregistratieverslag 2021 van de erkende instelling voor 
schuldbemiddeling van het OCMW Ingelmunster  

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt het rapport over de werking als erkende instelling voor schuldbemiddeling in het jaar 2021 
goed. Dit gebeurt op last van het Vlaams Centrum Schuldenlast. 
  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Goedkeuren van de overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van het 
boekjaar 2021 naar het boekjaar 2022 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, overeenkomstig artikel 258 van het decreet over het lokaal bestuur, de lijst van kredieten 
voor investeringen en financieringen die worden overgedragen van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 goed. 

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 2022/7 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

7.  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 
2022/28 en 29 ten bedrage van 28.670,30 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het 
Decreet over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


