
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 .......................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Schepen 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Guido Ector, 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.  Bevel aan de algemeen directeur en de financieel directeur tot het betalen van de facturen ten 

laste van het OCMW. 

De facturen genummerd 1041 en 1046 tot en met 1064 mogen uitbetaald worden. 

 

B.  Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 september 2020. 

Opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025 

 

3.  Maatschappelijke dienstverlening. 

A.  Bespreking financiële analyse verkoop IKB. 

Dit agendapunt werd verdaagd. 

 

4.  Sociale dienst: 

A.  Goedkeuring uit te nodigen firma's opdracht aankoop bestelwagen met enkel cabine en 

kipbak. 

De lijst met de uit te nodigen firma’s voor de aankoop van een bestelwagen met enkel 

cabine en kipbak wordt goedgekeurd. 

 

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

Covid-19 

 

5.  Thuiszorgdiensten: 

A.  Te agenderen op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 14 september 2020: Goedkeuring 

kwaliteitsjaarverslag 2019 en kwaliteitsjaarplanning 2020 dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. 



 

6.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Ter agendering op de RvMW: Goedkeuring reglement voor thuiswerk voor personeelsleden 

van gemeente en OCMW. 

 

B.  Wijziging arbeidsovereenkomst verzorgende thuiszorgdiensten van 25/38 naar 24/38 met 

ingang van 1 september 2020. 

  

C.  Formele bestendiging tewerkstelling technisch beambte (niveau E) met ingang van 1 

september 2020 voor onbepaalde duur. 

 

7.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur 

 

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 14 september 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 

Financiën: 

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

OCMW Herk-de-Stad.  

Vorig verslag: 

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

Welzijn, open zitting. 

Secretariaat: 

    A. Kennisname van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het 

vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de 

periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona 

COVID-19 virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad. 

Financiën: 

           A. Opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025. 

 Sociale Dienst:     

           B. Goedkeuring reglement Vlaamse subsidie Covid-19. 

           C. Goedkeuring reglement federale subsidie Covid-19 

           D. Goedkeuring reglement Gas- en Elektriciteitsfonds (Energiefonds) 



           E. Goedkeuring federaal reglement ter bevordering van de participatie en sociale 

activering. 

           F. Aankoop bestelwagen met enkel cabine en kipbak - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9281 (klusjesdienst). 

           G. Goedkeuring kwaliteitsjaarverslag 2019 en kwaliteitsjaarplanning 2020 dienst 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

Secretariaat: 

           A. Kennisname rapportering organisatiebeheersing. 

           B. 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).           

Personeel:      

          A. Goedkeuring reglement voor thuiswerk voor personeelsleden van gemeente en 

OCMW. 

          B. Goedkeuring reglement voor gebruik mobiele toestellen voor personeelsleden van 

gemeente en OCMW. 

          C. Uitvoering Sectoraal Akkoord voor de lokale en provinciale besturen 2020. 

Kennisgeving: 

            A. Kennisgeving briefwisseling.  

   

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 

 


