DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Publicatie op Facebook. Neerlegging strafklacht.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
Tijdens het weekend van 18 en 19.05.2019 bleek dat op Facebook een foto van een
brief/attest met de naam van een gezin-cliënt van vreemde origine werd gepost.
Dit bericht werd inmiddels verwijderd maar het werd wel eerst vooraf ruim gedeeld.
Het vast bureau wenst dat gerechtelijk wordt onderzocht hoe dit bericht op de Facebook
kon terecht komen en dat, indien daartoe feitelijk grond bestaat, strafrechtelijk gevolg
wordt gegeven aan de voormelde feiten. Daartoe dient klacht tegen onbekenden te
worden ingediend bij de lokale politie.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Het decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken de artikelen 84 par. 3, 9° en 297 par. 2.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Machtigt de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur om met materiële
bijstand van mevr. Micheline Decuypere voor voormelde feiten strafklacht tegen
onbekenden neer te leggen bij de lokale politie.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Wonen
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Kennisname verslag stuurgroep Woonwijs en principiële goedkeuring
toetreding Zwevegem.

Het vast bureau
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De stuurgroep Woonwijs ging door op 3.05.2019 met volgende agendapunten:
1. Goedkeuren verslag vorig overleg
2. Bespreken opmerkingen agentschap Wonen Vlaanderen betreffende
jaarverslag werkjaar 7
3. Subsidiedossier 2020-2025
3.1 Inhoudelijk
3.2 Financieel

3.3 Zwevegem
3.4 Timing indienen subsidiedossier DHKLZ 2020-2025
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau neemt kennis van het vergaderverslag van de beheerscomité
(stuurgroep) van Woonwijs van 03.05.2019.
Artikel 2:
Het Vast Bureau gaat principieel akkoord met de toetreding van de gemeente Zwevegem
tot Woonwijs vanaf 01.01.2020.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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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 :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 20 mei 2019 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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 14/05/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

