
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 20 JULI 2020 .................................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepen 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Gert Vandersmissen, Schepen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

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.  Bestelbonnen. 

De bestelbonnen gekend onder de nummers 37 tot en met 39 worden goedgekeurd. 

 

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

laste van het OCMW. 

De facturen genummerd van CN 2019/2437, CN 2020/965, AR 888 tot en met 893, AR 

898 tot en met 899 en AR 919 tot en met 927 mogen uitbetaald worden.  

 

C.  Opvolging budgetten: uitvoeringscijfers 2020 - stand per 09/07/2020 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand 

per 09/07/2020). 

 

D.  Kennisgeving eindvonnis in de zaak OCMW Herk-de-Stad tegen XXX en voorstel tot 

regeling van het geschil tot slot van alle rekening. 

 

Het vast bureau neemt kennis van het arrest maar geeft geen mandaat om over te gaan tot 

betekening en uitvoering van het arrest van 30.09.2019. Het bestuur doet een voorstel aan 

XXX. 

  

3.  Sociale dienst: 

A.  Kennisname huuropzeg Servaes Vaesplein. 

 

4.  Secretariaat: 



A.  Ter agendering op de RvMW van 14 september 2020: Goedkeuring om beroep te doen op de 

Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst voor 

"Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale 

besturen" (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326) 

  

B.  Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur 

 

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 

 


