
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020 .......................... 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 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

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.  Bestelbonnen. 

De bestelbonnen gekend onder de nummers 42 tot en met 44 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 1002 tot en met 1012 worden als ten laste van het OCMW 

beschouwd en mogen uitbetaald worden. 

 

C.  Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 september 2020: Vaststelling 

jaarrekening 2019 en toelichting bij de jaarrekening 2019. 

 

D.  Opvolging budgetten: uitvoeringscijfers 2020 - stand per 13/08/2020 

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

per 13/08/2020). 

 

3.  Maatschappelijke dienstverlening. 

A.  Ter agendering op de RvMW  van september: Goedkeuring reglement Gas- en 

Elektriciteitsfonds (Energiefonds) 

 

4.  Sociale dienst: 

A.  Ter agendering op de RvMW  van september: Goedkeuring reglement federale subsidie 

Covid-19 



 

B.  Kennisname huuropzeg Grotestraat 87. 

 

 

C.  Ter agendering op de RvMW  van september: Goedkeuring reglement Vlaamse subsidie 

Covid-19 

Dit agendapunt werd verdaagd. 

 

D.  Ter agendering op de RvMW van september: Goedkeuring federaal reglement ter 

bevordering van de participatie en sociale activering. 

 

5.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Te agenderen op de gemeenteraad en de OCMW-raad van 14 september 2020 : Uitvoering 

Sectoraal Akkoord voor de lokale en provinciale besturen 2020 

 

B.  Standpunt rond afwezigheid op het werk van een personeelslid wegens quarantaine omwille 

van een verblijf in een rood of oranje vakantiegebied in het kader van de bestrijding van 

COVID-19. 

Voor personeelsleden die terugkeren uit een rood vakantiegebied en door de overheid 

verplicht zijn om (minstens twee) corona-testen af te laten nemen en 14 dagen in 

quarantaine te gaan worden in eerste instantie volgende maatregelen genomen : 

1. de betrokkene laten thuiswerken 

2. de betrokkene overuren doen opnemen 

3. in gemeenschappelijk overleg : vakantiedagen laten opnemen 

 

Indien dit alles niet mogelijk is zal : 

-          dienstvrijstelling worden toegekend aan de statutaire personeelsleden 

-          voor de contractuele personeelsleden de arbeidsovereenkomst worden geschorst. 

Hij zal voor deze periode op tijdelijke werkloosheid gesteld worden. 

  

Voor personeelsleden die terugkeren uit een oranje vakantiegebied wordt verwezen naar de 

bijkomende adviezen die de FOD Buitenlandse Zaken geeft en wordt aanbevolen om een 

corona-test te laten afnemen in combinatie met volgende maatregelen : 

1. de betrokkene laten telethuiswerken 

2. de betrokkene overuren doen opnemen 

3. in gemeenschappelijk overleg : vakantiedagen laten opnemen 

  

C.  Principiële instemming wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel – invoering 

mandaatstelsel voor gemeente- en OCMW-personeel. 

Er wordt principieel ingestemd met de opname van het mandaatstelsel in de 

rechtspositieregeling van gemeente en OCMW. 



  

 

6.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur 

BESLUIT: 

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. 

Het Vast Bureau wenst dat volgende punten geagendeerd worden: 

Dit betreft een eerste agenda.   

 OPEN 

Financiën 

           A. Vaststelling jaarrekening 2019 en toelichting bij de jaarrekening 2019 van het 

OCMW Herk-de-Stad.  

C.  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 

 


