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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 2 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen vast bureau. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2. - Beslissing tot optreden in rechte en aanstelling van een raadsman. 

BESLUIT 

 Het vast bureau beslist op te treden in rechte en stelt een raadsman aan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3. - Goedkeuring opdracht en lijst aan te schrijven aannemers voor het leveren en 

plaatsen van een PV-installatie op het woonzorgcentrum Sint-Amand te 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het vast bureau verleent goedkeuring aan de opdracht en lijst aan te schrijven aannemers voor het 

leveren en plaatsen van een PV-installatie op het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4. - Bestellingen. 

BESLUIT 
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 Het vast bureau keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het vast bureau keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6. - Bekrachtiging naamlijst van medewerkers waarvan de aanwezigheid in het 

Gemeentepunt vereist is omwille van frontoffice of dienstverlening.  

BESLUIT 

 Het vast bureau bekrachtigt de naamlijst van medewerkers waarvan de aanwezigheid in het 

Gemeentepunt vereist is omwille van frontoffice of dienstverlening. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden Vast Bureau. 

BESLUIT 

 Dhr. voorzitter van het vast bureau Marc Doutreluingne zal afwezig zijn van donderdag 28 januari 2021 

tot en met maandag 1 februari 2021. Conform artikel 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur wordt 

de voorzitter van het vast bureau gedurende zijn tijdelijke afwezigheid vervangen door eerste schepen 

Eliane Spincemaille, die tijdens deze periode instaat voor de ondertekening van de briefwisseling en de 

notulen van het Vast Bureau. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


