
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 9 SEPTEMBER 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 goedgekeurd mits 

aanpassing van agendapunt 9 waarbij de niet opgebruikte SCP middelen worden besteed in 

tickets Kinepolis of van voorstellingen in het eigen gemeenschapscentrum. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbons. 

De bestelbon gekend onder de nummer 62 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 1200 tot en met 1207 worden als ten laste van het OCMW 

beschouwd. Aan de wnd. directeur en de financieel directeur wordt gevraagd de facturen 

uit te betalen. 

 

C.  Vrijgave huurwaarborg. 

Er wordt opdracht gegeven aan de financieel directeur tot vrijgave van de huurwaarborg 

van de bejaardenwoning aan de Vanarenberglaan 8 bus 7, ten bedrage van 964,02 euro, ten 

voordele van de erfgenamen van wijlen XXX. 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Correctie beslissing 12 augustus 2019: Goedkeuring uitstap dierenpark Planckendael zaterdag 

14 september 2019 

In de beslissing van 12 augustus 2019 sloop per vergissing een fout in het besluit met name 

de vermelding van een ticketprijs van 7 i.p.v. 7,50 euro per deelnemer voor de uitstap naar 

Planckendael. De twee begeleiders kunnen bovendien eveneens genieten van een 

inkomprijs van 7,50 euro per persoon i.p.v. de vermelde 26,50 euro per persoon. Dit besluit 

vervangt de beslissing van 12 augustus 2019. Het Vast Bureau verleent goedkeuring voor 



de organisatie van de uitstap naar dierenpark Planckendael op 14 sepember voor actieve 

begeleidingsdossiers van het OCMW. De inkomtickets ten bedrage van 7,50 euro per 

persoon worden ten laste te genomen via het fonds voor participatie en sociale activering. 

 

4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Kennisname pensionering hygiënisch assistent poetsdienst met ingang van 1 mei 2020. 

 

B.  Kennisname pensionering technisch beambte poetsdienst met ingang van 1 juni 2020. 

; 

C.  Vaststelling individuele jaarwedde verzorgende thuiszorgdiensten wegens indiensttreding. 

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 

 


