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BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN 11 MEI 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 * - Regeling werkzaamheden vast bureau. 

BESLUIT 

 Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne is afwezig van maandag 10 tot en met maandag 17 mei 2021.  

Conform artikel 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur wordt dhr. burgemeester gedurende zijn 

tijdelijke afwezigheid vervangen door schepen Isabelle Degezelle, die tijdens deze periode instaat voor 

de ondertekening van de briefwisseling en de notulen van het vast bureau. 

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

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen vast bureau. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 2. - Goedkeuring gunning voor het leveren plaatsen van koeling in de leefruimtes 

nieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het vast bureau geeft goedkeuring aan de gunning voor het leveren plaatsen van koeling in de 

leefruimtes nieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 3. - Goedkeuring opdracht voor het leveren en plaatsen van zonneweringen in De 

Courbe te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het vast bureau verleent goedkeuring opdracht voor het leveren en plaatsen van zonneweringen in De 

Courbe te Zwevegem. 

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

Onderwerp 4. - Vacant verklaren van de functie beambte schoonmaak met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie beambte schoonmaak wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst onbepaalde 

duur. 

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

Onderwerp 5. - Aanstelling van een beambte schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 6. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Kennisname cijfers Agentschap Integratie en Inburgering. 
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BESLUIT 

 Het vast bureau neemt kennis van het cijferrapport en de omgevingsanalyse m.b.t. de inburgering in 

de Zwevegemse bevolking. Dit werd ons bezorgd door het Agentschap Inburgering en Integratie, 

n.a.v. onze samenwerkingsovereenkomst. 

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

Onderwerp 9. - 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. 

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

 

 

 


