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HET VAST BUREAU 

 

1.  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.  Bestelbons. 

De bestelbons gekend onder de nummers 27 tot en met 31 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 financieel directeur wordt de opdracht gegeven de 

facturen genummerd van 390 tot en met 391, 395, 409 tot en met 415 en 1865 als ten laste 

van het OCMW te beschouwen en ze betaalbaar te stellen. 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 april 2019: 

GBO Herckenrode - akkoord indiening project 'risico op uithuiszetting op de prive-markt' en 

aanstelling ambtelijke vertegenwoordiger in de projectgroep. 

Het akkoord om de projectaanvraag Geïntegreerd Breed Onthaal LSB 2019’ in te dienen 

wordt geagendeerd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 april 2019. 

 

B.  Bespreking opzetten preventieve acties rond energie. 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de organisatie van preventie-acties rond energie. Het 

gaat om de workshop 'slim met water' in mei 2019, 'slim met energie' in oktober 2019 en 

'sociale maatregelen en energiefactuur' in november 2019 in samenwerking met Ecolife 

vzw. 

 

4.  Secretariaat: 



A.  Ter agendering op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 april 2019: Bespreking 

aanpassing reglement van inwendige orde IKB. 

De aanpassing van het reglement van inwendige orde IKB wordt geagendeerd op de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn van 8 april 2019. 

 

 

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 8 april 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. Aanpassing reglement van inwendige orde IKB. 

    C. Informatieveiligheid - wijziging aanstelling DPO. 

    D. Sociaal verhuurkantoor Land van Loon vzw: aanduiding effectief en 

plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering en voordracht  

       kandidaat -bestuurder in raad van bestuur. 

    E. Aanduiding afgevaardigde Lokale Adviescommissie (LAC) 

    F. Kennisname briefwisseling. 

2. Sociale Dienst 

    A.GBO Herckenrode - akkoord indiening project 'risico op uithuiszetting op de prive-

markt' en aanstelling ambtelijke vertegenwoordiger in de projectgroep. 

BESLOTEN 

3. Secretariaat: (besloten) 

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

Welzijn, besloten zitting. 

  

C.  Kennisgeving weekplanning klusjesdienst 

Het Vast Bureau neemt kennis van de weekplanning van de klusjesdienst. 

 

D.  Goedkeuring Verwerkingsovereenkomst met Cipal Schaubroeck 

Het Vast Bureau keurt de Verwerkingsovereenkomst met Cipal Schaubroeck goed. 

 

 



E.  Kennisname behandelde dossiers door de waarnemend algemeen directeur. 

Het Vast Bureau neemt kennis van de behandelende dossiers door de algemene directeur 

waarvan de data opgenomen werden in de considerans. 

Besloten in zitting van heden 

Einde der zitting: 21:30 uur. 
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