
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019......................... 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 

Bart Bastijns, plaatsvervangend algemeen directeur 

Nathalie Creten, waarnemend algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig / 

Aanvang der zitting: 18:30 uur 

HET VAST BUREAU 

 

1.  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 69 tot en met 71 worden goedgekeurd. 

 

B.  Bevel aan de algemeen directeur, wnd en de financieel directeur tot het betalen van de 

facturen ten laste van het OCMW. 

De facturen genummerd van 1280 tot en met 1291 mogen door de algemeen directeur wnd. 

en de financieel directeur uitbetaald worden.  

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Terugbetaling onroerende voorheffing IKB aanslagjaar 2019. 

Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegevens om het bedrag van de 

vermindering van de onroerende voorheffing (aanslagjaar 2019) te storten aan de huurders 

die op 1 januari 2019 huurder waren van een sociaal huurappartement in sociale residentie 

’t Vezerhuis, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Dokter Vanweddingenlaan 11-13-15. Vijf 

huurders krijgen elk een bedrag van 138,53 euro teruggestort. Bij een zesde huurder wordt 

138,53 euro afgehouden van de huurachterstand, bij een zevende huurder 614,59 euro. 

 

B.  Terugbetaling onroerende voorheffing bejaardenwoningen aanslagjaar 2019. 

Huurders met gehandicapte gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of 

huurders met twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste of huurders die zelf 

voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een forfaitaire vermindering 

van de onroerende voorheffing. De financieel directeur krijgt daarom de opdracht om aan 



een huurder van de bejaardenwoningen aan de Vanarenberglaan een bedrag van 138,53 

euro terug te storten. Bij een tweede huurder wordt het bedrag gecompenseerd met de 

huurachterstand. 

 

C.  Bespreking opzeg hoofdhuurovereenkomst woning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 

95. 

De hoofdhuurovereenkomst van de woning, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 95, 

wordt opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. 

 

D.  Ter agendering op de RvMW van oktober 2019: Goedkeuring toepassing procedure systeem 

van 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter' van Vlaamse Regering. 

 

4.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Te agenderen op de RvMW: 

Goedkeuring vervangende feestdagen in het kalenderjaar 2020 

  

5.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving van bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van 

de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn 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 9 september 2019 aansluitend op de gemeenteraad. Het Vast Bureau 

wenst dat volgende punten geagendeerd worden: 

  

Openbaar 

Secretariaat: 

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

Welzijn, open zitting. 

B. ELZ Herckenrode - Afvaardiging Zorgraad en Clusteroverleg Lokale besturen. 

C. Akkoord oprichting Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH) en afvaardiging 

hulpverlener en coördinator. 

D. Kennisname beleidsplan Zorgraad ELZ Herckenrode. 

 Sociale dienst:  

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

activering. 

B. Goedkeuring projectnota :'Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen' in 

samenwerking met RIMO. 

C. Goedkeuring toepassing procedure systeem van 'minimale levering via de 

aardgasbudgetmeter' van Vlaamse Regering. 

 

Personeelsaangelegenheden:  

A. Goedkeuring vervangende feestdagen in het kalenderjaar 2020. 



  

Kennisgeving 

A. Kennisgeving briefwisseling.  

   

B.  Kennisgeving briefwisseling. 

BESLUIT: 

Besloten in zitting van heden 

Einde der zitting: 21:30 uur. 

Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 

 


