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Delegatie bevoegdheden algemeen directeur in het kader van het BCSD.
Kennisname.

Het vast bureau,
Neemt kennis van het besluit van de algemeen directeur aangaande de delegatie van
bevoegdheden van de algemeen directeur in het kader van het bijzonder comité voor de
sociale dienst (BCSD) luidend als volgt:
“STAD HARELBEKE
JURIDISCHE DIENST
Beslissing van de algemeen directeur
Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Delegatie van bevoegdheden van de algemeen
directeur.
De algemeen directeur van de stad Harelbeke,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
Blijkens art. 277 par. 3 van het decreet lokaal bestuur (DLB) woont de algemeen directeur de vergaderingen
van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bij en is hij verantwoordelijk voor het opstellen en het
bewaren van de notulen ervan.
De notulen van het BCSD worden, na goedkeuring, blijkens het aangehaalde artikel ondertekend door de
algemeen directeur.
Hetzelfde artikel bepaalt echter dat de algemeen directeur het bijwonen van de vergaderingen van het BCSD,
en het opstellen en medeondertekenen van de notulen kan delegeren aan een personeelslid van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).
2.
Het huishoudelijk reglement van het BCSD werd goedgekeurd op 11.03.2019.
Op diverse plaatsen in dit huishoudelijk reglement wordt, buiten de mogelijkheid genoemd onder 1, verwezen
naar de persoon die de algemeen directeur heeft aangewezen overeenkomstig art. 277 par. 3 DLB.
Voorbeelden zijn: art. 3 (toevoeging van punten aan de agenda door leden van het BCSD, art. 7 (technische
toelichting en raadpleging van documenten), art. 24 opmaak van de notulen staande de vergadering, art. 25
(ondertekening van reglementen, beslissingen en briefwisseling van het BCSD en medeondertekening van
beslissingen van de voorzitter van het BCSD).
3.
Mevrouw Micheline Decuypere, mevrouw Sofie Verhelst en mevrouw Sofie Duvillier zijn personeelsleden van het
OCMW Harelbeke en respectievelijk directeur sociaal beleid en hoofdmaatschappelijk werker.
4.
Het gespecialiseerd karakter van de materie en de noodzakelijke vlotte werking van de administratie noodzaken
naar de mening van ondergetekende de volledige delegatie van de bevoegdheid en taken van de algemeen
directeur vermeld in art. 277 par. 3 DLB en de overdracht van de andere taken van de algemeen directeur in
relatie tot het BCSD zoals ook aangegeven in de hiervoor aangehaalde bepalingen van het huishoudelijk
reglement.
Evenwel moet worden bepaald dat wanneer geen van de gedelegeerden om gelijk welke reden beschikbaar zou
zijn, de algemeen directeur of zij vervanger zijn ambt in het BCSD opneemt.

Ook moet worden onderstreept dat de onderhavige regeling enkel geldt voor het BCSD en zich niet uitstrekt tot
andere organen van het OCMW zoals de OCMW-raad of het vast bureau.
5.
Ingevolge de interne organisatie en taakverdeling binnen de administratie is het aangewezen een delegatie in
cascade te voorzien zoals ze hierna is weergegeven.
6.
Verwijzend naar volgende decretale bepalingen:
Het DLB, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 277 par. 3.
Om deze redenen;
BESLUIT:
Delegeert zijn volledige bevoegdheid en taken vermeld in art. 277 par. 3 DLB en draagt ook alle andere taken
van de algemeen directeur in relatie tot het BCSD en zoals ook aangegeven in de hiervoor aangehaalde
bepalingen van het huishoudelijk reglement over aan de navolgende personen, waarbij bij onbeschikbaarheid of
verhindering van de voorgaande persoon wordt overgegaan naar de volgende persoon:
Micheline Decuypere, directeur sociale dienst;
Sofie Verelst, hoofdmaatschappelijk werker;
Sofie Duvillier, hoofdmaatschappelijk werker.
Wijst erop dat onderhavige regeling enkel geldt voor het BCSD en zich niet uitstrekt tot andere organen van het
OCMW zoals de OCMW-raad of het vast bureau.
Bepaalt dat wanneer geen van de gedelegeerden om gelijk welke reden niet beschikbaar zijn, de algemeen
directeur of zijn vervanger zijn ambt in het BCSD opneemt.
Via de directeur sociale dienst zal van deze beslissing kennis worden gegeven aan het BCSD in zijn
eerstvolgende zitting.
Van deze beslissing zal eveneens kennis worden gegeven aan het vast bureau in eerstvolgende zitting.
Aldus beslist te Harelbeke op 13.03.2019
Carlo Daelman
algemeen directeur”
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.

Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Het vast bureau stelt vast dat er geen bestelbons werden opgemaakt.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 12/03/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

