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Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 4 april 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 28 maart 2022 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Goedkeuren van het kwaliteitsjaarverslag voor 2021 en de planning voor 2022 van de groep 
van assistentiewoningen 'de Ermitage' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

In opdracht van het Agentschap zorg en gezondheid keurt het vast bureau het kwaliteitsjaarverslag voor 2021 van 
de groep van assistentiewoningen 'de Ermitage' goed. Het dossier bevat ook de planning voor 2022. 

3.  Samenstelling Commissie Juridische Bijstand Kortrijk 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt gaat akkoord met de samenstelling van de Commissie Juridische Bijstand Kortrijk en de 
vertegenwoordigers vanuit het OCMW van  Menen, Wevelgem, Wielsbeke, Kortrijk en Waregem en wenst geen 
vertegenwoordiger vanuit Ingelmunster af te vaardigen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  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 2022/12 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 



 

 

5.  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 
2022/40 ten bedrage van 25.302,74 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

6.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijsten nummers 2022/43 tot en met 48 ten bedrage 
van 318.825,44 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


