DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Wonen Regio Kortrijk cvba. Algemene vergadering van 24.06.2019.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 11.06.2019 ontving het OCMW de uitnodiging van de algemene vergadering van cvba
Wonen Regio Kortrijk. De algemene vergadering van cvba Wonen Regio Kortrijk gaat
door op maandag 24.06.2019 om 18.00 u. in het dakcafé van het stadhuis van Kortrijk
(ingang via de Papenstraat).
De agenda van de algemene vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018.
Verslag van de commissaris.
Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris.
Statutaire benoemingen.

Mevrouw Lynn Callewaert, schepen en 1ste vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering zal deze vergadering kunnen bijwonen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de algemene vergadering van cvba Wonen Regio
Kortrijk op 24.06.2019.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Zorgbedrijf Harelbeke. Ter kennisgeving beslissingen RVB van 29 mei 2019

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 11 juni 2019 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van 29 mei 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
29 mei 2019 :
-

Aanstellen Algemeen directeur Zorgbedrijf Harelbeke voltijds met contract
onbepaalde duur
TMVS dv: ontwerp jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2018 –
kennisname
Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid
Aanpassing beslissing dd. 20/06/2018 inzake overeenkomst huisbewaarder:
aanpassing met ingang van 01/01/2019
Kwartaalrapport 1 ste kwartaal 2019
Aankoop/upgrade licenties Windows Server en SQL

Artikel 2:
Het vast bureau beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
DEPARTEMENT FACILITY
Facility - Overheidsopdrachten
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Aankoop rollend materieel Klusjesdienst Huis van Welzijn. Goedkeuring
gunning (24.251,81 euro + 21% btw).

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Aankoop rollend materieel Klusjesdienst Huis van Welzijn”
werd een technische beschrijving met nr. NH-572 opgesteld door mevrouw Naira
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.338,84 excl. btw of € 35.500,00
incl. 21% btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 20 mei 2019 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden en de raming van deze opdracht, met name de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht:
Devos-Capoen bvba, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne De offertes dienden het bestuur
ten laatste op 24 mei 2019 te bereiken.
Er werd 1 offerte ontvangen van Devos-Capoen bvba, Brugsesteenweg 30 te 8520
Kuurne (€ 31.169,74 excl. btw of € 36.262,62 incl. btw).
Er werd een korting van 27% toegekend en bedrag van € 99 in rekening gebracht voor
ingebruikstelling.
Op batterijhuur zit een assistance voor zolang de huur loopt.
Deze assistance omvat :
 Depannage tot aan het dichtste laadstation met een maximum van 80 km
 Vervanging van de batterij zonder meerprijs indien het opladen maar om & bij de
+- 60 à 65 % bedraagt.
Er werd 1 eindofferte ontvangen van Devos-Capoen bvba, Brugsesteenweg 30 te 8520
Kuurne (€ 24.251,81 excl. btw of € 29.344,69 incl. 21% btw).
Budget is voorzien onder budgetcode 246000/09470 van Huis van Welzijn.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de firma met de enige
offerte, zijnde Devos-Capoen bvba, KBO nr. BE 0417.393.671, Brugsesteenweg 30 te
8520 Kuurne, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 24.251,81
excl. btw of € 29.344,69 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.
De financieel directeur verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door mevrouw Naira
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
Artikel 2:
De opdracht “Aankoop rollend materieel Klusjesdienst Huis van Welzijn” wordt gegund
aan de firma met de enige offerte, zijnde Devos-Capoen bvba, KBO nr. BE 0417.393.671,
Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van € 24.251,81 excl. btw of € 29.344,69 incl. 21% btw.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Verzekeringen
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Arbeidsongeval personeelslid OCMW dd. 11.07.2017. Vaststellen
consolidatiepercentage en consolidatiedatum.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt), ex-medewerker artikel 60 van het OCWM Harelbeke, was op 11.07.2017
het slachtoffer van een arbeidsongeval.
De arbeidsongeschiktheid ingevolge dit arbeidsongeval liep van 12.07.2017 t.e.m.
31.08.2017. Aangezien de arbeidsongeschiktheid meer dan 30 kalenderdagen bedraagt,
is Medex bevoegd voor het vaststellen van het consolidatiepercentage en de
consolidatiedatum.
Op 13.02.2019 ontving het OCMW Harelbeke van Medex de besluiten van de medische
expertise i.v.m. dit arbeidsongeval. De consolidatiedatum werd vastgesteld op
12.07.2017 en het consolidatiepercentage werd vastgesteld op 0%.
Betrokkene heeft zich niet aangeboden voor onderzoek in het medisch centrum van
Brugge. Betrokkene werd herhaalde keren opgeroepen door Medex, de laatste 2 keer
aangetekend, maar gaf hieraan geen gevolg zonder daarbij een geldige reden op te
geven.
Medex bevestigde per mail van 27.02.2019 dat betrokkene geen beroep heeft
aangetekend en dit ook niet kan doen aangezien hij 3 x niet is komen opdagen op de
medische controles.
Betrokken medewerker werd per aangetekend schrijven van 05.03.2019 ook op de
hoogte gebracht van deze beslissing van Medex met de vraag te tekenen voor akkoord
en per kerende de afgetekende brief terug te sturen. Het OCMW Harelbeke heeft echter
nooit een brief met akkoord teruggekregen. De aangetekende brief werd ook niet
afgehaald.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

De wet van 03.07.1967, betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector;
Het Koninklijk Besluit van 13.07.1970, inzonderheid art. 9 en 10 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van
overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de medische besluiten van Medex i.v.m. het
arbeidsongeval van (geschrapt) van 11.07.2017. Het consolidatiepercentage bedraagt
0% en de consolidatiedatum werd vastgesteld op 12.07.2017.
Artikel 2:
Betrokken medewerker, Medex en arbeidsongevallenverzekeraar Ethias worden van deze
beslissing op de hoogte gebracht.
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Arbeidsongeval personeelslid OCMW dd. 14.10.2017. Vaststellen
consolidatiepercentage en consolidatiedatum.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt), medewerker van het OCWM Harelbeke, was op 14.10.2017 het slachtoffer
van een arbeidsongeval.
De arbeidsongeschiktheid ingevolge dit arbeidsongeval liep van 15.10.2017 t.e.m.
05.11.2017 en van 07.11.2017 t.e.m. 01.12.2017. Aangezien de arbeidsongeschiktheid
meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, is Medex bevoegd voor het vaststellen van het
consolidatiepercentage en de consolidatiedatum.
Op 18.03.2019 ontving het OCMW Harelbeke van Medex de besluiten van de medische
expertise i.v.m. dit arbeidsongeval. De consolidatiedatum werd vastgesteld op
15.10.2017 en het consolidatiepercentage werd vastgesteld op 0%.
Betrokkene heeft zich niet aangeboden voor onderzoek in het medisch centrum van
Brugge. Betrokkene werd herhaalde keren opgeroepen door Medex, de laatste 2 keer
aangetekend, maar gaf hieraan geen gevolg zonder daarbij een geldige reden op te
geven.
Medex bevestigde per mail van 21.03.2019 dat betrokkene geen beroep heeft
aangetekend.

Betrokken medewerker werd per aangetekend schrijven van 20.03.2019 ook op de
hoogte gebracht van deze beslissing van Medex met de vraag te tekenen voor akkoord
en per kerende de afgetekende brief terug te sturen. Het OCMW Harelbeke heeft echter
nooit een brief met akkoord teruggekregen. De aangetekende brief werd ook niet
afgehaald.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

De wet van 03.07.1967, betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector;
Het Koninklijk Besluit van 13.07.1970, inzonderheid art. 9 en 10 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van
overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de medische besluiten van Medex i.v.m. het
arbeidsongeval van (geschrapt) van 14.10.2017. Het consolidatiepercentage bedraagt
0% en de consolidatiedatum werd vastgesteld op 15.10.2017.
Artikel 2:
Betrokken medewerker, Medex en arbeidsongevallenverzekeraar Ethias worden van deze
beslissing op de hoogte gebracht.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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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 17 juni 2019 digitaal werd
overgemaakt, goed.

7

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.

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 11/06/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De wnd. algemeen directeur
Frank Detremmerie
Rechtskundig adviseur
Wnd. algemeen directeur

De wnd. Burgemeester
Francis Pattyn
Eerste schepen

