
NOTULEN DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 18 NOVEMBER 2019 .......................... 1STE OPROEP 
Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Guido Ector,  
Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst 
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Verontschuldigd: Mark Vanleeuw, Schepen 

Afwezig / 

Aanvang der zitting: 18:30 uur 

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, wnd. en de financieel directeur tot het betalen van de 

facturen ten laste van het OCMW. 

De facturen genummerd van 1564 tot en met  1575 als ten laste van het OCMW te 
beschouwd en mogen uitbetaald worden 
 

B.  Goedkeuring strategische nota en financiële nota bij het meerjarenplan 2020-2025. 

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025, deel van het OCMW 
wordt goedgekeurd. 
Het MJP-2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn voor het eigen deel en na goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn 
van het eigen deel, wordt het geïntegreerde MJP 2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 

 
3.  Personeelsaangelegenheden: 
A.  Wijziging arbeidsovereenkomst verzorgende thuiszorgdiensten van 20/38 naar 15/38 met 

ingang van 1 januari 2020. 

Het Vast Bureau heeft deze aanvraag tot wijziging goedgekeurd. 
  

  
B.  Wijziging arbeidsovereenkomst verzorgende thuiszorgdiensten van 32/38 naar 30/38 met 

ingang van 1 januari 2020. 

Het Vast Bureau heeft deze aanvraag tot wijziging goedgekeurd. 

  



 
4.  Sociale dienst: 
A.  Aanstelling advocaat inzake dossier XXX 

Dit dossier werd verdaagd. 

 
B.  GBO Herckenrode - akkoord indiening project 'Vlaamse beleidsprioriteit inzake het 

realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal – MJP 2020-2025 '. 

Het Vast Bureau heeft deze aanvraag goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
 

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 brengt ter kennis van het Vast Bureau dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Herk-de-Stad zal bijeengeroepen worden op maandag 9 
december 2019 om 20 uur, waarbij conform art. 19 en 74 van het decreet lokaal bestuur 
volgende punten dienen te worden geagendeerd. 

Deel 1  
Financiën 

 A. Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW. 
B.  Kennisname behandelde dossiers door de waarnemend algemeen directeur. 

  
C.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

 
 

Besloten in zitting van heden 

Einde der zitting: 21:30 uur. 

Namens het Vast Bureau 
Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 
 


