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Zitting van het vast bureau 29 maart 2021 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig  

 
HET VAST BUREAU 

 

Verslag 

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

 

De ontwerpnotulen van de vorige zitting van het Vast Bureau worden mits een aanpassing goedgekeurd. 

Financiën 

2 Bestelaanvragen 

. 
De bestelaanvragen gekend onder de nummers 14 tot en met 15 worden goedgekeurd. 

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

 

De facturen genummerd van 373 tot en met 379 als ten laste van het OCMW mogen uitbetaald worden. 
 

Secretariaat 

4 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. 
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Beslissing 

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 19 april 2021 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.     
Sociale dienst 
            A. Toelage voedselhulp. 
Secretariaat 
            A. Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Watering De Velpe en 
Watering Sint-Truiden in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
            B. Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van het Sociaal verhuurkantoor 
Land van Loon vzw in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
Kennisgeving 
           A. Kennisgeving briefwisseling 

5 Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

 
 
 
NAMENS HET VAST BUREAU: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Voorzitter 

 


