DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Patrimonium

1

Verkoop van 9 OCMW-kavels in Deerlijk. Goedkeuren openbare
verkoopsprocedure en -voorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling
Vastgoedtransacties.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Verkoop van 9 OCMW-kavels in Deerlijk. Goedkeuren openbare verkoopsprocedure en voorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties’ op de dagorde te
plaatsen van de OCMW-raad van maand april 2019.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

2

Audio. Goedkeuren voorstel tot statutenwijziging aan de algemene
vergadering van 09.05.2019.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier ‘Audio.
Goedkeuren voorstel tot statutenwijziging aan de algemene vergadering van
09.05.2019.’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van april 2019.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn

3

Energiehuis W13: heroriëntering takenpakket - annex
samenwerkingsovereenkomst.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Energiehuis W13: heroriëntering takenpakket - annex samenwerkingsovereenkomst.’ op
de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van april 2019.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

4

Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 15 april 2019.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 15 april 2019 in de aula van cc het SPOOR, en volgende punten op de dagorde
van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
1

Verkoop van 9 OCMW-kavels in Deerlijk. Goedkeuren openbare verkoopsprocedure
en -voorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
2

Audio. Goedkeuren voorstel tot statutenwijziging aan de algemene vergadering van
09.05.2019.

HUIS VAN WELZIJN
3

Energiehuis W13: heroriëntering takenpakket - annex
samenwerkingsovereenkomst.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
4

Vragenkwartiertje.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

5

Zorgbedrijf Harelbeke. Ter kennisgeving beslissingen RVB van 27 februari
2019

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 12 maart 2019 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van 27 februari 2019
ontvangen.
Omtrent de genomen beslissingen zijn er geen bezwaren te formuleren.
Het komt het vast bureau toe kennis te nemen van de overgemaakte overzichtslijst.
Verwijzend naar volgende wettelijke decretale en reglementaire bepalingen :

-

Artikel 254 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

Om deze redenen;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten die werden
genomen door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van
27 februari 2019 :
-

Kennisname samenstelling raad van bestuur en aanduiding voorzitter
Kennisname aanduiding plaatsvervangers voorzitter
Goedkeuren huishoudelijk reglement
Aanduiden vertegenwoordigers CPBW

-

Aanduiden vertegenwoordigers BAOC/HOC/BOC
Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van
TMVS dv
Vernieuwing auditcomité, afgevaardigde algemene vergadering en aangepast
auditcharter
Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering Poolstok CVBA
Voorstel omzetting lening 47 van vaste rentevoet naar herzienbare rentevoet
Raamovereenkomst ICT Stad Brugge – toetreding
Toetreding raamovereenkomst Microsoftlicenties en diensten
Leveren, plaatsen en aansluiten van zonwering in de livings van de
woonzorgcentra: gunning

Artikel 2:
Het vast bureau beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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Zorgbedrijf Harelbeke. Ter kennisgeving beslissingen Algemene
vergadering 27 februari 2019

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 12 maart 2019 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Algemene vergadering van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van 27 februari
2019 ontvangen.
Omtrent de genomen beslissingen zijn er geen bezwaren te formuleren.
Het komt het vast bureau toe kennis te nemen van de overgemaakte overzichtslijst.
Verwijzend naar volgende wettelijke decretale en reglementaire bepalingen :

-

Artikel 254 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

Om deze redenen;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten die werden
genomen door de Algemene vergadering van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van
27 februari 2019 :
-

Vaststelling aanstelling leden van de Algemene vergadering, leden van de Raad
van Bestuur en voorzitter van de Raad van bestuur en Algemene vergadering
Kennisname goedkeuring wijziging statuten Zorgbedrijf Harelbeke
Toekennen presentiegeld

Artikel 2:
Het vast bureau beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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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.
8

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.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 19/03/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

