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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 bestelbon gekend onder de nummer 57 wordt 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 1458 tot en met 1472 mogen uitbetaald worden.  

 

C.  Debiteurenbeheer – visering en uitvoerbaarverklaring dwangbevel deurwaarder 

Het Vast Bureau beslist de openstaande schulden van x voor een bedrag van 1.637,56 euro 

te laten innen via een deurwaarder.   

 

D.  Debiteurenbeheer – visering en uitvoerbaarverklaring dwangbevel deurwaarder 

Het Vast Bureau beslist de openstaande schulden van x voor een bedrag van 86,40 euro te 

laten innen via een deurwaarder.   

 

E.  Kleine overheidsopdrachten: een kader met het oog op toepassing binnen het bestuur van 

Herk-de-Stad 

Het kader inzake kleine overheidsopdrachten wordt goedgekeurd met oog op toepassing 

binnen het bestuur van Herk-de-Stad. Voor het afsluiten van kleine overheidsopdrachten in 

Herk-de-Stad worden drie procedures gevolgd: 



- Geen marktbevraging (minder dan 500 euro en goedkeuring via bestelbon); 

- Marktbevraging via procedure aanvaarde factuur (maximaal 20.000 euro en goedkeuring 

via bestelbon (maximaal 10.000 euro) of via beslissing college/vast bureau); 

- Marktbevraging via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (minder dan 

139.000 euro). 

De beslissing wordt jaarlijks opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. 

 

F.  Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn van december. Terugbetaling aan de 

gemeente van het openstaande saldo van het toegestane werkkapitaal. 

 

3.  Personeelsaangelegenheden: 

A.  Aanwerving 2 VTE maatschappelijk assistent voor onbepaalde duur met aanleg werfreserve 

voor dezelfde functie. 

            

B.  Aanwerving 2 deeltijds verzorgenden voor onbepaalde duur met aanleg werfreserve voor 

dezelfde functie. 

 

4.  Secretariaat: 

A.  Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur 

BESLUIT: 

B.  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 

 


