
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 8 APRIL 2019 ................................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Guido Ector,  

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, waarnemend algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marijke Berden, Schepen 

Bart Bastijns, plaatsvervangend algemeen directeur 

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 vorige zitting van het Vast Bureau worden zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbons. 

De bestelbons gekend onder de nummers 35 tot en met 37 worden goedgekeurd. 

 

B.  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 507 tot en met 509 zijn ten laste van het OCMW. Aan de 

wnd. Algemeen directeur en de financieel directeur wordt gevraagd de facturen uit te 

betalen.  

 

C.  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht 'Leveren en plaatsen van een airco in een 

lokaal van het OCMW Gebouw'. 

  

Dit agendapunt werd verdaagd. 

 

3.  Thuiszorgdiensten: 

A.  Te agenderen op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2019: Goedkeuring 

kwaliteitsjaarverslag 2018 en kwaliteitsjaarplanning 2019 dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. 

Het kwaliteitsjaarverslag 2018 en de kwaliteitsjaarplanning 2019 van de erkende dienst 

gezinszorg en de aanvullende thuiszorg van het OCMW van Herk-de-Stad worden 

geagendeerd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2019. 

 

 



4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Organisatie verkorte aanwervingsprocedure verzorgende thuiszorgdiensten voor de 

aanwerving van vervangers of tewerkstelling voor bepaalde duur. 

 

Voor de functie van verzorgende thuiszorgdiensten wordt overgegaan tot de organisatie 

van een verkorte aanwervingsprocedure en selectieprocedure voor vervangers of voor 

contractuele betrekkingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal een of twee jaar is 

beperkt. 

 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 

 


