
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 6 MEI 2019 ....................................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Marijke 

Berden,  

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 

goedgekeurd. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbons. 

De bestelbon gekend onder het nummer 42 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 605 tot en met 612 en van 657 tot en met 663 worden als ten 

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

directeur wordt gevraagd ze uit te betalen. 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Goedkeuring groepswerk Open School - module 'vrije tijd' september - december 2019 

Het Vast Bureau geeft goedkeuring tot de organisatie van de cursus 'Vrije tijd' voor de 

periode van september - december 2019 als voorbereidend instrument ter bevordering van 

participatie en socio-professionele activering volgens de bestedingsmodaliteiten van de 

toelagen van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. 

In deze cursus worden de talenten van de cursisten aangesproken door zelf te mogen les 

geven in breien, haken, macrameeën, bloemschikken en vogelhuisjes maken. De leerkracht 

stuurt bij waar nodig en geeft zelf lessen in communicatie. De lesbenodigdheden voor een 

maximumbedrag van 5 euro per persoon per les worden ten laste van het OCMW genomen 

via de toelagen ter bevordering van participatie en sociale activering van de 

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De 

tentoonstellingsruimte van De Markthallen wordt op 18 december 2019 ter beschikking 

gesteld om de creaties van de cursisten te presenteren. Voor de cursisten wordt een 

geschenkbon ter waarde van maximum 25 euro voorzien. 



 

4.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

BESLUIT: 

Het Vast Bureau neemt kennis van de briefwisseling. 

 

B.  Kennisgeving weekplanning klusjesdienst 

BESLUIT: 

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

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 

 


