
BESLUITELIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 26 OKTOBER 2020 ............................ 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden,  

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

Bart Bastijns, plaatsvervangend algemeen directeur 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Guido Ector, Schepen 

Afwezig / 

  

HET VAST BUREAU 

 

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige zitting van het Vast Bureau. 

De ontwerpnotulen van de vorige zitting van het Vast Bureau worden zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbonnen. 

De bestelbon gekend onder de nummer 56 wordt goedgekeurd. 

 

B.  Bevel aan de algemeen directeur en de financieel directeur tot het betalen van de facturen ten 

laste van het OCMW. 

De facturen genummerd van 1345 tot en met 1346 en van 1349 tot en met 1371 mogen 

uitbetaald worden.  

 

C.  Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 november 2020 : 

Retributiereglement voor het versturen van aangetekende aanmaningen in het kader van niet-

fiscale vorderingen. 

 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Vrijgave huurwaarborg. 

De financieel directeur krijgt de opdracht om de huurwaarborg van het appartement, 

gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Servaes Vaesplein 1 bus 3, ten bedrage van 912,08 euro vrij 

te geven en te storten op de rekening van de huurder. 

 

B.  Vrijgave huurwaarborg. 

De financieel directeur krijgt de opdracht om de huurwaarborg van de bejaardenwoning, 

gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Vanarenberglaan 8 bus 12, ten bedrage van 912,08 euro vrij 

te geven en te storten op de rekening van wijlen de huurder. 



 

4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Bepaling standpunt tijdelijke werkloosheid voor contractuele medewerkers. 

Het Vast Bureau bevestigt haar beslissing van 17 augustus 2020 waarbij medewerkers die 

quararantaine verplichtingen krijgen opgelegd in eerste instantie de kans krijgen om: 

1. thuis te werken indien de functie dit toelaat 

2. overuren op te nemen 

3. vakantiedagen op te nemen 

Is dit niet mogelijk wordt 

- Dienstvrijstelling toegekend aan de statutaire personeelsleden 

- Voor de contractuele personeelsleden de arbeidsovereenkomst geschorst wegens 

overmacht. 

Het Vast Bureau beslist deze regeling uit te breiden tot alle situaties waarin medewerkers 

die ingevolge de decretale maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona 

COVID-19 virus geen of niet langer werk hebben of taken kunnen uitvoeren. 

 

B.  Bepaling standpunt toekennen van consumptiecheques in het kader van het sectoraal akkoord. 

Het gemeenteraadsbesluit van 14 september 2020 wordt uitgevoerd en de 

koopkrachtverhogende maatregel zoals voorzien in de CAO van 8 april 2020 vorm te 

geven door het toekennen van consumptiecheques en hiervoor gebruik te maken van het 

bestaande systeem van middenstandscheques zoals gepromoot en uitgegeven door de 

Herkse adviesraad voor de middenstand (Herkse middenstandsraad). 

 

5.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving van bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van 

de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn door de voorzitter van de raad en 

eventuele toevoeging van dagordepunten door het Vast Bureau. 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn brengt ter kennis van het Vast 

Bureau dat de raad voor maatschappelijk welzijn van Herk-de-Stad zal bijeengeroepen 

worden op maandag 9 november 2020 aansluitend op de gemeenteraad, waarbij conform 

art. 19 en 74 van het decreet lokaal bestuur het Vast Bureau de bevoegdheid heeft om 

agendapunten toe te voegen. 

Het Vast Bureau wenst dat volgende punten geagendeerd worden: 

      

 OPEN 

Vorig verslag 

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

Welzijn, open zitting. 

Financiën 

    A. Retributiereglement voor het versturen van aangetekende aanmaningen in het 

kader van niet-fiscale vorderingen. 

Secretariaat 



           A. Goedkeuring afwijking van het huishoudelijk reglement van de RvMW: 

Vaststelling zittingen van de RvMW in 2021. 

 

           B. Kennisname van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 26 

oktober 2020 over het vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van 

corona COVID-19 virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad. 

Personeel 

           A. Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2021. 

Kennisgeving 

            A. Kennisname briefwisseling. 

  

   

B.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

BESLUIT: 

 

 

Besloten in zitting van heden 

 Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 

 


