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Verontschuldigd: / 

Afwezig / 

  

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. 

De facturen genummerd van 140 tot en met 142, 187 tot en met 189 en van 201 tot en met 

202 worden als ten laste van het OCMW beschouwd en mogen uitbetaald worden. 

 

B.  Debiteurenbeheer - visering en uitvoerbaarverklaring dwangbevel deurwaarder. 

Het Vast Bureau gaat akkoord om een schuld van 1239,24 euro (terugvordering 

begrafeniskosten) van XXX via de deurwaarder terug te vorderen. 

 

C.  Debiteurenbeheer – visering en uitvoerbaarverklaring dwangbevel deurwaarder 

Het Vast Bureau gaat akkoord om een schuld van 2329,18 euro (terugvordering leefloon) 

van XXX via de deurwaarder terug te vorderen. 

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Aanstelling advocaat inzake dossier XXX  

Het Vast Bureau stelt XXX aan als raadsman van het OCMW voor het dossier van XXX 

voor een vergoeding gelijk aan de rechtsplegingsvergoeding die geraamd wordt op 130 

euro. De aanstelling kadert in het gelden van de rechten op onderhoudsgeld. 

 

B.  Goedkeuring Basisregistratie schuldbemiddeling 2019. 

De sociale dienst van het OCMW van Herk-de-Stad heeft de verplichting om als erkende 

instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks een basisregistratie schuldbemiddeling in te 



dienen bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving VZW. Het gaat om een overzicht 

moeten van alle gezinnen in begeleiding naargelang de verstrekte 

schuldhulpverleningsmodules budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of 

collectieve schuldenregeling. De sociale dienst bood in 2019 aan 171 gezinnen budget- en 

of schuldhulpverlening waarin minstens twee cliëntcontacten geregistreerd werden. Het 

Vast Bureau keurt nu de basisregistratie schuldbemiddeling goed. 

 

4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Arbeidsongeval verzorgende thuiszorgdienst: vaststelling consolidatie zonder blijvende 

invaliditeit 

 

B.  Vaststelling individuele jaarwedde maatschappelijk assistent wegens indiensttreding. 

 

C.  Goedkeuring functiebeschrijving voor aan te bieden passende functie voor de niet 

weerhouden kandidaat voor de functie van algemeen directeur. 

Het Vast Bureau beslist om de in de zitting van 3 februari 2020 goedgekeurde 

functiebeschrijving van de niet weerhouden kandidaat voor de functie van algemeen 

directeur aan te passen door een functiebeschrijving voor 

stafmedewerker/projectbegeleider. 

  

 

5.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur 

 

B.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

BESLUIT: 

 

 

Besloten in zitting van heden 

  

Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 

 


