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Besluitenlijst van het vast bureau van 23 mei 2022 in uitvoering van artikel 285, §2 van het Decreet 
over het Lokaal bestuur. 

 
 
Besloten Zitting 

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 16 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 samenwerkingsovereenkomst 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 samenwerkingsovereenkomst goed met een vaste partner. Deze vaste partner is VZW 
Achterhuisje. 

3.  Goedkeuren van het kwaliteitsverslag 2021 en de planning 2022 van de dienst gezinszorg 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid keurt het vast bureau het jaarverslag 2021 van de 
dienst gezinszorg goed. Het dossier bevat ook de planning voor 2022. 

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 2022/16 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 
2022/53 ten bedrage van 5.812,23 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

6.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2022-2 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, een kohier voor niet-fiscale 
invorderingen goed voor een bedrag van 2.985,91 euro. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


