
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 23 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 zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbonnen. 

De bestelbonnen gekend onder de nummers 66 tot en met 68 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 1250 tot en met 1264 worden als ten laste van het OCMW 

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

facturen uit te betalen.  

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Toewijzing bejaardenwoning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad (Schulen), Vanarenberglaan 8 

bus 7. 

De bejaardenwoning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad (Schulen), Vanarenberglaan 8 bus 7 

wordt vanaf 1 oktober toegewezen aan XXX. De maandelijkse huurprijs wordt bepaald op 

350 euro (te indexeren) voor een alleenstaande en 400 euro (te indexeren) voor een koppel, 

te verhogen met een maandelijks bedrag van 90 euro tot deelname in de kosten 

(verwarming, waterverbruik, buitenonderhoud van de woning). 

 

B.  Vrijgave huurwaarborg. 

Er wordt opdracht gegeven aan de financieel directeur om de huurwaarborg van de 

woning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Servaes Vaesplein 3, ten bedrage van  

1 247,94 euro vrij te geven.  

 



C.  Terugbetaling onroerende voorheffing IKB aanslagjaar 2019. 

Dit punt werd verdaagd. 

 

D.  Terugbetaling onroerende voorheffing bejaardenwoningen aanslagjaar 2019. 

Dit punt werd verdaagd. 

 

4.  Secretariaat: 

A.  Te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van oktober 2019: Kennisname 

beleidsplan Zorgraad ELZ Herckenrode 

 

B.  Te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van oktober 2019: Akkoord oprichting 

Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH) 

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 

 


