
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 

GEHOUDEN OP WOENSDAG 23 JANUARI 2019 ............................1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, Burgemeester 
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: 10:00 uur 

HET VAST BUREAU 

 

1. 

A. 
 

De ontwerpnotulen van de zitting van 14 januari 2019 worden goedgekeurd. 

 
B. Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn: 

Goedkeuring beheersovereenkomst in het kader van een geïntegreerde en 

gemeenschappelijke dienstverlening van de gemeente en het OCMW. 

De beheersovereenkomst in het kader van een geïntegreerde en gemeenschappelijke 

dienstverlening van de gemeente en van het OCMW wordt geagendeerd op de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

2. 

A. 
 

De bestelbons gekend onder de nummers 2 tot en met 3 worden goedgekeurd. 

 

 

 

Aan de wnd. algemeen directeur en de wnd. financieel directeur wordt gevraagd de facturen 

genummerd van 1800, 1805 tot en met 1807, 1810 tot en met 1818, 21 tot en met 29 en 30 tot en 

met 37 van het OCMW uit te betalen. 

 

C. 

Het Vast Bureau heeft geen bezwaar tegen een pachtsoverdracht van een perceel in de 

Wijerstraat. Er wordt een nieuwe pachtsovereenkomst opgesteld. 

 

3. 

A. 
 

 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de uitbreiding van het urencontingent van de erkende dienst 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg met 770 uren, zijnde (0,5 voltijds equivalent verzorgend 

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

Secretariaat: 

Bestelbons 

Financiële dienst: 

Bevel aan de algemeen directeur, wnd en de financieel directeur, wnd tot het betalen van de 

facturen ten laste van het OCMW. 

Pachtoverdracht Herk-de-Stad 1ste afdeling De Vreun sectie D nr 395 B 

Bespreking uitbreiding urencontingent erkende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

voor het kalenderjaar 2019. 

Thuiszorgdiensten: 



personeelslid. 
 

4. 

A. 
 

Er wordt ingestemd met de beëindiging in onderling overleg van een deeltijdse 

arbeidsovereenkomsten, respectievelijk als technisch assistent (logistiek) in de aanvullende 

thuiszorg (19/38) en hygiënisch assistent poetsdienst (16/38). 

 

B. 
 

Het Vast Bureau neemt kennis van de pensionering van een technisch beambte 

poetsdienst sinds 1 november 2018. 

 

C. 

 

Het Vast Bureau neemt kennis van de aanstelling van een voltijds technisch beambte in het kader 

van artikel 60. 
 

D. 

Een arbeidsongeval wordt geconsolideerd zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

 

E. 

Langdurig zieke personeelsleden worden uitgenodigd om in te stappen in een re-integratietraject. 

 

 
Namens het Vast Bureau  

Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur   de Burgemeester 
Nathalie Creten     Bert Moyaers 

  

Instemming met ontslag hygiënisch assistent met onderlinge toestemming. 

Personeel 

Kennisname pensionering technisch beambte poetsdienst met ingang van 1 november 2018. 

Kennisname Aanstelling en arbeidsovereenkomst voltijds technisch beambte in het kader van 

artikel 60, paragraaf 7, van de organieke OCMW-wetgeving.(B.S.) 

Vaststelling consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende invaliditeit (M. H.). 

Bepaling standpunt langdurig zieke personeelsleden van het OCMW. 


