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Besluitenlijst van het vast bureau van 9 mei 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 2 mei 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 de samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemende partners in het 
kader van het 'Huis van het Kind' 
 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 
Het vast bureau keurt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal bestuur en de regelgeving inzake de 
Huizen van het Kind de samenwerkingsovereenkomsten goed met de vaste partners. Deze vaste partners zijn de 
vzw Engelbewaarder, de CV BKI, Kind en Gezin, de vzw Wiegwijs en het Kabouter- en Droomhuisje. 
3.  Goedkeuren van het protocol inzake de praktische organisatie van de zitdagen tot het invullen 
van de aangiften in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2022 
 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 
Het vast bureau keurt het protocol van de FOD Financiën inzake de praktische organisatie van de zitdag tot het 
invullen van de aangiften van de personenbelasting goed. Aan het OCMW van Ingelmunster wordt één halve dag 
toegewezen, waarbij 18 gezinnen aan bod kunnen komen. 

ALGEMENE FINANCIERING 
4.  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 
2022/49 ten bedrage van 2.770,17 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


