
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 5 OKTOBER 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 53 tot en met 54 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 1246 tot en met 1251 mogen uitbetaald worden.  

 

3.  Maatschappelijke dienstverlening. 

A.  Terugbetaling onroerende voorheffing bejaardenwoningen aanslagjaar 2020. 

Het Vast Bureau geeft opdracht om de onroerende voorheffing voor de bejaardenwoningen 

aanslagjaar 2020 terug te betalen. 

 

4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Bespreking vervangende feestdagen 2021 voor gemeente en OCMW 

Het opnemen van de feestdagen die in 2021 op zaterdag of zondag vallen als volgt voor te 

leggen aan de representatieve vakorganisaties, de gemeenteraad en de OCMW-raad : 

• Zaterdag 1 mei 2021 wordt genomen op vrijdag 14 mei 2021 (dag na 

O.H.Hemelvaart) 

• Zondag 11 juli 2021 is vrij op te nemen. 



• Zondag 15 augustus 2021 wordt genomen op vrijdag 24 december 2021 (1/2 dag) 

en vrijdag 31 december 2021 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag 

dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• Zaterdag 25 december 2021 wordt genomen op maandag 27 december 2021 

• Zondag 26 december 2021 wordt genomen op donderdag 30 december 2021 

  

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

  

5.  Secretariaat: 

A.  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 

 


