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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 441 tot en met 448 en van 453 tot en met 458 worden als ten 

laste van het OCMW beschouwd en mogen betaald worden. 

 

3.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Instemming ontslag maatschappelijk assistente sociale dienst in onderling overleg. 

•  

B.  Bespreking toekenning vergoeding voor corona-thuiswerk voor personeel gemeente en 

OCMW 

Er wordt geen extra vergoeding toegekend aan de personeelsleden van gemeente en 

OCMW die in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken aan telethuiswerk doen. 

 

C.  Ter agendering op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 april 2020 : Kennisname en 

goedkeuring gepaste maatregelen naar personeel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-

19). 

 

4.  Systeembeheer 

A.  Ter agendering op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 april 2020 : Centralisatie & 

upgrade telefonie Stad en OCMW 

 

5.  Secretariaat: 



A.  Ter agendering op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 april 2020 : Kennisname 

van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen van de 

bestuursorganen tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de 

bestrijding van corona COVID-19 virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad van 

20 april 2020.. 

 

B.  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 20 april 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 van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het 

vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode van het federaal rampenplan ten 

gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus en de bekrachtiging ervan door de 

gemeenteraad van 20 april 2020. 

 Systeembeheer: 

            A. Centralisatie & upgrade telefonie Stad en OCMW. 

Personeel: 

            A. Kennisname en goedkeuring gepaste maatregelen naar personeel in de strijd 

tegen het Corona-virus (Covid-19)   

Kennisgeving: 

           A. Kennisgeving briefwisseling. 

 

C.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

Besloten in zitting van heden 

 Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 



 


