
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 

GEHOUDEN OP MAANDAG 28 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: 18:30 uur 

HET VAST BUREAU 

 

1. 

A. 
 

De ontwerpnotulen van de zitting van 23 januari 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  

 

B. 

 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt geagendeerd op de 

raad voor maatschappelijk welzijn van 11 februari 2019. 
 

C. 

 

De aanduiding van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van van LSB² wordt 

geagendeerd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 februari 2019. 

 

D. 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 dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt vastgelegd. 

1. Secretariaat: (open) 

Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn, open zitting. 

2. Eedaflegging van Karel Lavigne als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

3. Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering van LSB². 

4. Goedkeuring beheersovereenkomst in het kader van een geïntegreerde en 

gemeenschappelijke dienst personeel, dienst financiën, dienst systeembeheer, dienst 

informatie en communicatie en de interne dienst voor preventie en bescherming op het 

werk voor de gemeente en het OCMW. 

5. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

BESLOTEN 

1. Secretariaat: (besloten) 

A. Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn, besloten zitting. 

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

Secretariaat: 

Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 februari 2019: Goedkeuring 

huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

Ter agendering voor de raad voor maatschappelijk welzijn op 11 februari 2019: Aanduiding 

afgevaardigden voor de algemene vergadering van LSB². 



B. Kennisname rapporten thema-audit budgetbeheer en forensische audit en toelichting 

hiervan door Audit Vlaanderen. 

 

2. 

A. 
 

De bestelbons gekend onder de nummers 4 tot en met 10 worden goedgekeurd. 

B. 

 

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

genummerd van 1825 tot en met 1829; 1832 tot en met 1835, 38 tot en met 40 en van 43 tot en 

met 51 van het OCMW uit te betalen. 

 

3. 

A. 
 

Het Vast Bureau spreekt eventuele maatregelen ten aanzien van personeelsleden naar 

aanleiding van een forensische audit bij het OCMW van Herk-de-Stad. 

B. 

De afzonderlijke systemen van tijdsregistratie voor gemeente en OCMW worden 

samengevoegd door opname van de OCMW-personeelsleden in het systeem van de 

gemeente vanaf 1 februari 2019. 

C. 

Het Vast Bureau neemt kennis van het overzicht van de uit te betalen overuren  die niet konden 

worden gerecupereerd in 2018 en stemt in met de uitbetaling ervan.  

 

Namens het Vast Bureau  

Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur   de Burgemeester 
Nathalie Creten     Bert Moyaers 

  

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. 

Bespreking te nemen maatregelen t.a.v. de betrokken personeelsleden n.a.v. forensisch audit 

bij OCMW Herk-de-Stad. 

Personeelsaangelegenheden: 

Goedkeuring uit te betalen overuren gepresteerd in 2018 

Instemming samensmelting tijdsregistratie voor gemeente en OCMW 


