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Besluitenlijst van het vast bureau van 21 oktober 2019 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 oktober 2019 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.  Statutair aanstellen op proef van 1 VTE coördinator organisatiebeheer (niveau A1a-A3a) 

binnen het departement ondersteuning 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, de aanstelling van een coördinator 
organisatiebeheer voor het departement ondersteuning goed. Het OCMW Ingelmunster wenst betrokkene alle 
succes in de betrekking. 

3.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie coördinator organisatiebeheer binnen het 

departement ondersteuning 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorz. vast bureau. 

Het vast bureau keurt, na beëindiging van de selectieprocedure, het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie coördinator organisatiebeheer voor het departement ondersteuning goed. De wervingsreserve bevat 1 
persoon en is geldig voor 2 jaar met ingang van 1 november 2019. 

  



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2019-2 

 Op voorstel van Nadine Verheye, 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 3.980,58 euro. 

5.  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 
2019/53 ten bedrage van 16.403,17 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet 
over het lokaal bestuur. 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 

 


