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Zitting van het vast bureau 26 april 2021 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Voorzitter 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

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

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

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 zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Financiën 

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

 

De facturen genummerd van 522 tot en met 525 en van 529 tot en met 539 als ten laste van het OCMW mogen 
uitbetaald worden.  

3 Debiteurenbeheer – visering en uitvoerbaarverklaring dwangbevel 
deurwaarder 

 

Het vast Bureau gaat akkoord om de openstaande schulden via de deurwaarder terug te vorderen. 
 

Dienst Huisvesting 

4 Bespreking verkoop IKB. 

 

Het Vast Bureau neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Kantonnale Bouwmaatschappij 
van Beringen om niet in te gaan op het voorstel tot erfpacht of beheersovereenkomst betreffende de 18 
appartementen van sociale residentie 't Vezerhuis, Dokter Vanweddingenlaan 11-13-15 (IKB). 
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5 Ter agendering voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 mei 
2021: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 
Vernieuwing keukens bejaardenwoningen Schulen 

Secretariaat 

6 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 10 mei 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 
Secretariaat: 
    A. Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, open zitting.  
Dienst Huisvesting 
    A. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 'Vernieuwing keukens bejaardenwoningen 
Schulen'. 
Sociale dienst 
    A. Samenwerkingsovereenkomst sociaal economisch initiatief de Winning. 
Kennisname 
    A. Kennisname briefwisseling. 

7 Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

 

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

Bert Moyaers 
W.g. Voorzitter 

 


