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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Vorig verslag 

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

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 25 mei 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 25 mei 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

2.  Personeelsaangelegenheden: (open) 

A.  Bekrachtiging goedkeuring wijziging dienstvrijstelling Herk-kermis in mei voor het 

kalenderjaar 2020. 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2018 waarbij in de rechtspositieregeling 

voor het gemeentepersoneel op kermismaandag in mei 7u36 dienstvrijstelling wordt 

toegekend aan de voltijdse personeelsleden; voor deeltijdse personeelsleden in 

evenredigheid met de prestatieverhouding; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 

waarbij in de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel op kermismaandag in mei 

7u36 dienstvrijstelling wordt toegekend aan de voltijdse personeelsleden; voor deeltijdse 

personeelsleden in evenredigheid met de prestatieverhouding; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit en het besluit van de RvMW van 14 oktober 2019 

waarbij de vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2020 werden vastgelegd; er geen 



brugdag werd vastgelegd op vrijdag 22 mei 2020 (dag na O.H.Hemelvaart) wegens de 

sluiting van de gemeentelijke diensten op 25 mei 2020 wegens Herkkermis; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2018 houdende de goedkeuring van de 

rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 

 

Overwegende dat in het kader van de maatregelen die werden getroffen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken Herk kermis in mei niet kan plaatsvinden; 

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid wenselijk is om dit jaar 

open te zijn op kermismaandag (25/5) en te sluiten op de brugdag na O.H.Hemelvaart 

(22/5) omdat dit beter overeenstemt met het verwachtingspatroon van de burger; 

Overwegende dat dit voorstel werd voorgelegd aan de plaatselijke 

vakbondsafgevaardigden die hierover een gunstig advies hebben uitgebracht; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

De goedkeuring van het voorstel om voor het jaar 2020 de in de rechtpositieregeling 

voorziene dienstvrijstelling voor kermismaandag in mei (25/5) te verschuiven naar de 

brugdag na O.H.Hemelvaart (22/5) aan 7u36 dienstvrijstelling voor de voltijdse 

personeelsleden en voor deeltijdse personeelsleden in evenredigheid met 

de prestatieverhouding  te bekrachtigen. 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan de dienst Personeel. 

3.  Secretariaat: (open) 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

Besloten in zitting van heden 
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