
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 9 DECEMBER 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 

Bart Bastijns, plaatsvervangend algemeen directeur 

Nathalie Creten, waarnemend algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig / 

Aanvang der zitting: 18:30 uur 

HET VAST BUREAU 

 

1.  Vorig 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 86 tot en met 87 worden goedgekeurd. 

 

B.  Bevel aan de algemeen directeur, wnd en de financieel directeur tot het betalen van de 

facturen ten laste van het OCMW. 

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

genummerd van 1682 tot en met 1684, van 1696 tot en met 1699 en van 1706 tot en met 

1722 uit te betalen. 

 

C.  Kennisgeving eindvonnis van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in hoger beroep in de 

zaak OCMW Herk-de-Stad tegen XXX. 

Het college neemt kennis van het vonnis maar geeft voorlopig geen mandaat over te gaan 

tot betekening en uitvoering van het arrest in de zaak OCMW Herk-de-Stad t./ XXX. 

 

3.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Omzetting van de vervangingsovereenkomst (6,4/38) naar een overeenkomst voor 

onbepaalde duur van een administratief medewerker OCMW (M.D.). 

 

B.  Omzetting van de vervangingsovereenkomst (11,4/38) naar een overeenkomst voor 

onbepaalde duur van een administratief medewerker OCMW (S.B.). 

Dit dossier werd verworpen. 



 

C.  Goedkeuring aanstelling en terbeschikkingstelling voltijds technisch beambte in het kader 

van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke OCMW-wetgeving.(A.A.) 

 

4.  Secretariaat: 

A.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

Akte te nemen van de inhoud van: 

  

-          het overzicht van de inkomende briefwisseling van 27 november 2019 tot en met 3 

december 2019 ; 

BESLUIT: 

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 

 


