
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 30 DECEMBER 2019 .......................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Guido 

Ector, Schepen 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

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.  Bevel aan de algemeen directeur en de financieel directeur tot het betalen van de facturen ten 

laste van het OCMW. 

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

genummerd van 1798 tot en met 1801, van 1810 tot en met 1812 en van 1820 tot en met 

1822 uit te betalen. 

 

3.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving van bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van 

de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn door de voorzitter van de raad en 

eventuele toevoeging van dagordepunten door het Vast Bureau. 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn brengt ter kennis van het Vast 

Bureau dat de raad voor maatschappelijk welzijn van Herk-de-Stad zal bijeengeroepen 

worden op maandag 13 januari 2020 aansluitend op de gemeenteraad, waarbij conform art. 

19 en 74 van het decreet lokaal bestuur het Vast Bureau de bevoegdheid heeft om 

agendapunten toe te voegen. 

Het Vast Bureau wenst dat volgende punten geagendeerd worden:      

 OPEN 

Secretariaat: 

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

Welzijn, open zitting.     

    B. Kennisname beëdiging van de heer Ludo Knaepen als raadslid in opvolging van 

de heer Paul Buekers, ontslagnemend raadslid. 

Thuiszorgdiensten  



    A. Goedkeuring reglement klusjesdienst 2020 

Kennisgeving 

            A. Kennisgeving briefwisseling.  

   

B.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

Akte te nemen van de inhoud van: 

  

-          het overzicht van de inkomende briefwisseling van 18 december 2019 tot en met 24 

december 2019; 

BESLUIT: 

 

 

Besloten in zitting van heden 

Einde der zitting: 21:30 uur. 

Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 

 


