
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 .......................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Guido 

Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

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

laste van het OCMW. 

De facturen genummerd van 1502 tot en met 1506 en van 1508 tot en met 1524 mogen 

uitbetaald worden. 

 

B.  Kennisname huuropzeg bejaardenwoning. 

Het Vast Bureau neemt kennis van de schriftelijke opzeg van de huurovereenkomst van de 

bejaardenwoning door de erfgenamen van wijlen X, die zal eindigen op 31 december 2020 

(onder voorbehoud dat de woning volledig werd ontruimd en in de oorspronkelijke staat 

werd hersteld). 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Te agenderen op de RvMW van 14 december 2020: Besteding toelage voedselhulp voor de 

gebruiker van het OCMW conform het KB van 24/06/2020 

 

B.  Te agenderen op de RvMW van 14 december 2020: Schoolproject 'Samen tegen onbetaalde 

schoolfacturen' 

 

C.  Levering kerstmenu intensieve begeleidingsdossiers 

Dit agendapunt werd verdaagd. 

 

D.  Te agenderen op de RvMW van 14 december 2020: Addendum samenwerkingsovereenkomst 

ZorGGroep Zin vzw 



4.  Maatschappelijke dienstverlening. 

A.  Toewijzing motorstaanplaats in de ondergrondse parkeergarage van het IKB-project. 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de toewijzing van een motorstaanplaats voor het 

plaatsen van fietsen in de ondergrondse parkeergarage van sociale residentie ’t Vezerhuis, 

gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Dokter Vanweddingenlaan 11-13-15, aan X.  

 

5.  Secretariaat: 

A.  Te agenderen op de RvMW van 14 december 2020: Verlenging samenwerkingsovereenkomst 

met RIMO Limburg vzw in het kader van Depot Margo. 

 

B.  Ter agendering op de RvMW van 14 december 2020: Aanstelling effectief afgevaardigde en 

plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Vergadering Audio. 

 

C.  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. 

Het Vast Bureau wenst dat volgende punten geagendeerd worden: 

 OPEN 

Financiën 

            A. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: aanpassing 2020 - 1. 

Vorig verslag 

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

Welzijn, open zitting.     

Financiën 

            A. 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. 

            B. Schoolproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. 

            C. Addendum samenwerkingsovereenkomst ZorGGroep Zin vzw. 

Secretariaat 

           A. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met RIMO Limburg vzw in het kader 

van Depot Margo. 

           B. Aanstelling effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de 

Algemene Vergadering Audio. 

Personeel 

          A.  Goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor contractuele 

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

voor opbouw aanvullend pensioen.   



 Kennisgeving 

            A. Kennisgeving briefwisseling  

   

D.  Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur 

 

E.  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 

 


