
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 15 APRIL 2019 ................................. 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

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 vorige zitting van het Vast Bureau worden zonder opmerkingen 

aanvaard en goedgekeurd. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbons. 

De bestelbon gekend onder nummer 38 wordt 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 511 tot en met 524 en van 530 tot en met 540 worden als ten 

laste van het OCMW beschouwd. Aan de wnd. algemeen directeur en de financieel 

directeur wordt het bevel gegeven de facturen uit te betalen.  

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Voorlopige opvang ten gevolge van gerechtelijke uithuiszetting. 

Het Vast Bureau bekrachtigt het besluit van de voorzitter van 4 april 2019 om een 

overeenkomst af te sluiten met de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor het 

huren van een woning vanaf 1 april voor een periode van 6 maanden tegen een 

maandelijkse huurprijs van 386 euro, te vermeerderen met 10,81 euro (onderhoud centrale 

verwarming en verzekering), de betaling van de kosten voor een plaatsbeschrijving van 34 

euro en de betaling van een huurwaarborg van 772 euro voor de noodopvang van XXX. 

Voor XXX wordt budgetbeheer opgestart. 

 

4.  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. 

BESLUIT: 



Het Vast Bureau wenst volgende agendapunten te agenderen op de OCMW-raad van 

maandag 13 mei. 

 

 OPEN 

1. Secretariaat: 

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

Welzijn, open zitting.    

2. Sociale Dienst 

 A. ELZ Herckenrode - aanstelling ambtelijke vertegenwoordiger in de zorgraad. 

BESLOTEN 

3. Secretariaat: (besloten) 

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

Welzijn, besloten zitting. 

  

5.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Ten lasteneming van het ereloon van een advocaat inzake bijstand in een strafonderzoek. 

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 

 


