
Vast bureau 
Zitting van 12 september 2022 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 12 september 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 5 september 2022 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Meedelen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 september 2022 goed en 
deelt deze mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

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 2022/152 tot en met 155 ten 
bedrage van 352.466,99 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig art. 272 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 

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 2022/27 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 
2022/77 ten bedrage van 25.530,08 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

6.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2022, nieuwe tarieven voor het 
sociaal huis goed. Deze prijsstijgingen zijn te wijten aan de hogere personeels- en energiekosten. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


