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Besluitenlijst van het vast bureau van 21 november 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 14 november 2022 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 83, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker op 1 september 2022 zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst betreffende de ketenaanpak voor 
intrafamiliaal geweld 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de partners van het project Intrafamiliaal 
geweld, dat ingediend is door Stad Roeselare geruggesteund door een samenwerkingsprotocol met het CAW, de 
politiezone RIHO en DVV Midwest. Het doel van het project is meer aandacht voor en gerichtere hulp bieden aan 
personen die betrokken zijn bij intrafamiliaal geweld. 

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 
2022/96 ten bedrage van 11.515,76 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 



 

 

5.  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 2022/35 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Kennis nemen van het inspectieverslag van de POD MI 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bestuur neemt kennis van het verslag van de inspectie uitgevoerd door de POD MI op 30 juni 2022 over 
de uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s. De conclusies van de inspectie was dat alle 
handelingen werden verricht conform de wettelijke bepalingen. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 
 


