
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 4 NOVEMBER 2019 ............................ 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Guido 

Ector,  

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, waarnemend algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

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 1522 tot en met 1529 worden als ten laste van het OCMW 

beschouwd en aan de algemeen directeur wnd. en de financieel directeur wordt gevraagd 

ze uit te betalen.  

 

3.  Thuiszorgdiensten: 

A.  Te agenderen op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 18 november 2019: Goedkeuring 

reglement klusjesdienst 2020 

 

Dit punt werd verdaagd. 

 

4.  Secretariaat: 

A.  Kennisname behandelde dossiers door de waarnemend algemeen directeur. 

BESLUIT: 

 

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

de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn 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 18 november 2019 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. Budgetwijziging 1 - 2019 - OCMW 

Secretariaat:      

    A.  Uitbreiding samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie & Inburgering. 

    B.  Goedkeuring afwijking van het huishoudelijk reglement van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn: Vaststelling zittingen van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn in 2020. 

Kennisgeving: 

    A. Kennisgeving briefwisseling.  

   

C.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

BESLUIT: 

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 

 


