
Vast bureau 
Zitting van 14 januari 2019 

Besluitenlijst 
 

 

 
 

Besluitenlijst van het vast bureau van 14 januari 2019 in uitvoering van artikel 285, §2 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Besloten Zitting 

Beslissingen 

ALGEMENE FINANCIERING 

1.  Goedkeuren van de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau keurt de aanpassing van de tarieven toegepast door het OCMW goed voor 2019. 

2.  Facturen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, lid vast bureau. 

Gelet op artikel 84, §3, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het vast bureau akte van de lijst 2019/1 
ten bedrage van 550,50 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het 
lokaal bestuur. 

3.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, 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 2019/1 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

  



 

 

Kennisname 

PATRIMONIUM 

4.  Kennis nemen van de indexatie van de dagprijs van de groep van assistentiewoningen De 
Ermitage 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de indexatie van de dagprijs van de groep van assistentiewoningen De Ermitage 
in uitvoering van de richtlijnen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

5.  Kennis nemen van de indexatie van de huurprijs van de woningen gehuurd door het OCMW 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de indexatie van de huurprijs van de woningen die door het OCMW worden 
gehuurd op last van de huurwetgeving. 

6.  Kennis nemen van de indexatie van de verhuurprijs van de woningen verhuurd door het 
OCMW 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

Het vast bureau neemt kennis van de indexatie van de verhuurprijs van de woningen die door het OCMW worden 
verhuurd op last van de huurwetgeving. 

Beslissingen ter zitting 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, voorzitter van het vast bureau. 

Het vast bureau keurt de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari 2019 goed en 
deelt deze mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


