
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 25 FEBRUARI 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.  Verslag 

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

De ontwerpnotulen van de zitting van 18 februari 2019 worden goedgekeurd. 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbons. 

De bestelbons gekend onder de nummers 16 tot en met 18 worden goedgekeurd.  

 

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

facturen ten laste van het OCMW. 

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

facturen genummerd van 233 tot en met 249 en van 252 tot en met 254 van het OCMW uit 

te betalen. 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Toewijzing bejaardenwoning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad (Schulen), Vanarenberglaan 8 

bus 12. 

De bejaardenwoning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad (Schulen), Vanarenberglaan 8 bus 12, 

wordt met ingang vanaf 1 maart toegewezen aan XXX. 

 

B.  Goedkeuring Basisregistratie schuldbemiddeling 2018. 

De basisregistratie schuldbemiddeling voor het kalenderjaar 2018 wordt goedgekeurd. 

 

C.  GBO Herckenrode - BuSO Project 

Het diensthoofd van de sociale dienst, Jacinta Forier, wordt afgevaardigd en beschikbaar 

gesteld voor de extra taaktoewijzing als lid van de stuurgroep Geïntegreerd Breed Onthaal 

voor OCMW Herk-de-Stad. De maatschappelijk assistenten van het team Loket worden 

afgevaardigd en beschikbaar gesteld als leden van de toekomstige 

werkgroepen Geïntegreerd Breed Onthaal voor OCMW Herk-de-Stad. 



 

 

D.  Goedkeuring richtbedragen leefgeld LOI 2019. 

Er wordt akkoord gegaan met de minimum leefgeldbedragen volgens de richtlijnen uit de 

omzendbrief van 26 januari 2017 en bijlage B van Fedasil en dit overeenkomstig de 

minimumbedragen als volgt: 

  Bedragen 2019 

Maaltijden 

bereid 

door 

asielzoeker 

Niet-begeleide minderjarigen / alleenstaande volwassenen 

/ volwassene gezinshoofd 

61,00 EUR 

Andere volwassenen in gezinsverband (samenwonend) 45,00 EUR 

Vermeerdering voor éénoudergezinnen 8,00 EUR 

Kind minder dan 3 jaar 31,00 EUR 

Kind van 3 tot 12 jaar 17,00 EUR 

Kind van 12 tot 18 jaar 19,00 EUR 

. 

 

E.  Goedkeuring aanpassing reglement socio-vitaal minimum (SVM). 

Er wordt principieel akkoord gegaan met de aanpassing en indexering van de normen voor 

de berekening van het socio-vitaal minimum vanaf 1 april 2019. De bedragen worden 

aangepast aan de gestegen brandstofprijzen en kosten van diverse financiële 

verplichtingen, de maximumhuurprijzen en de leefgeldbedragen aan de gezondheidsindex. 

 

4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad 

Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-Stad 

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW Herk-de-Stad wordt geagendeerd 

op de gemeenteraad.  

 

5.  Secretariaat: 

A.  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 11 maart 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 

1. Secretariaat: 



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

Welzijn, open zitting. 

    B. Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van : 

        -Watering van Sint-Truiden 

        -Watering Schakkebroek - Terbermen 

        -Watering Schulensbroek 

        -Watering De Velpe. 

2. Sociale dienst: 

    A.  GBO Herckenrode - BuSO Project 

    B. Goedkeuring richtbedragen leefgeld LOI 2019 

    C. Goedkeuring aanpassing reglement socio-vitaal minimum (SVM) 

 3. Personeel 

    A. Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-Stad. 

 BESLOTEN 

1. Secretariaat: (besloten) 

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

Welzijn, besloten zitting. 

  

B.  Kennisgeving weekplanning klusjesdienst 

BESLUIT: 

Er wordt kennis genomen van de weekplanningen van de klusjesdienst. 

Einde der zitting: 21:30 uur. 

Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de Burgemeester 

Bert Moyaers 

 


