
 

 

 
BE93 0910 0099 3267 

secretariaat 

DOKTER VANWEDDINGENLAAN 213540 HERK-DE-STAD 013 78 09 40Fax 013 78 09 41 
erkenningnummer voor schuldbemiddeling: 14AB/74/20081 

OCMW HERK-DE-STAD 

 
 

 

Toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Tijdens de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2020 werd vol-

gend besluit genomen. 

 

OPENBAAR 

VORIG VERSLAG 

A. Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Wel-

zijn, open zitting. 

Met algemene stemmen werd het verslag van de voorgaande zitting goedgekeurd. 

 

DIENST FINANCIËN 
 

A. Terugbetaling aan de gemeente van het openstaande saldo van het toegestane 

werkkapitaal. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de terugbetaling aan de gemeente 

van het openstaande saldo van het toegestane werkkapitaal. 

 

SOCIALE DIENST 
 

A. Besteding toelage voedselhulp voor de gebruiker van het OCMW conform het KB van 

24/06/2020. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan tot besteding toelage voedselhulp voor 

de gebruiker van het OCMW. 

B. Schoolproject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. 

Met algemene stemmen werd akkkord gegaan met het project ‘Samentegen onbetaalde 

schoolfacturen. 

C. Addendum samenwerkingsovereenkomst ZorGGroep Zin vzw. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de ondertekening addendum 

samenwerkingsovereenkomst ZorGGroep Zin vzw. 

 

SECRETARIAAT 
  

A. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met RIMO Limburg vzw in het kader van 

Depot Margo. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan tot verlenging van de 

samenwerkingsovereenkomst met RIMO Lomburg vzw in het kader van Depot Margo. 

B. Aanstelling effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de 

Algemene Vergadering Audio. 

Er werd een effectief en plaatsvervangend afgevaardigde aangesteld voor de Algemene 

Vergadering Audio. 
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PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 
 

A. Goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor contractuele 

personeelsleden van 2,75% naar 3% en gelijkstelling tijdelijke werkloosheid 

coronacrisis voor opbouw aanvullend pensioen. 

Met algemene stemmen werd de verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor 

contractuele personeelsleden van 2,75% naar 3% en gelijkstelling tijdelijke 

werkloosheid coronacrisis voor opbouw aanvullend pensioen, goedgekeurd. 

 

KENNISGEVING 
 

A. Kennnisgeving briefwisseling. 

Er was geen briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

  

 

 

De algemeen directeur                                               De voorzitter 

 

 

Nathalie Creten                                                          Lore Michiels 
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