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Besluitenlijst van het vast bureau van 29 augustus 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 22 augustus 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.  Stopzetten van de samenwerking met het OCMW van Meulebeke betreffende de levering van 
warme maaltijden 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau beëindigt de samenwerking met OCMW Meulebeke op vrijdag 2 september 2022 voor het leveren 
van warme maaltijden na een eenzijdige prijsverhoging van 5,25 euro tot 10 euro per warme maaltijd door OCMW 
Meulebeke. Het vast bureau dankt het OCMW Meulebeke voor de goede samenwerking de voorbije 8 jaar. 

ALGEMENE FINANCIERING 

3.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° neemt het vast bureau akte van de lijsten nummers 2022/135 tot en met 141 en 148 
ten bedrage van 380.075,54 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het 
lokaal bestuur. 

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 
2022/73 ten bedrage van 3.431,65 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 



 

 

5.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2022, een nieuw tarief voor een 
thuisbezorgde maaltijd goed. Het tarief wordt vastgelegd op 9 euro per maaltijd, ongeacht het aantal afgenomen 
maaltijden per adres. De prijsstijging is te wijten aan  de hogere personeels- en energiekosten. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


