HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Advies voor MJP 2020 2026 W13 en aanpassing bijdrage.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur Art. 254 dat stelt : Voor het einde van het
jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld.
Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een
toelichting.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen
en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Overwegende dat W13 werd opgericht vanuit de overtuiging dat welzijn, sociaal beleid,
zorg dermate cruciaal zijn voor de inwoners van de regio dat zich hierrond regionaal
organiseren een evidentie is. Voor de lokale besturen was het bekomen van voldoende
schaalgrootte essentieel om extra slagkracht te ontwikkelen. Door het bundelen van
kennis, middelen en ervaring willen zij daadkrachtiger werk maken van een welzijns-,
sociaal en zorgbeleid.
Overwegende dat W13 de afgelopen jaren een organische groei kende waarbij samen
met de deelgenoten de keuze werd gemaakt om via W13 een antwoord te bieden op
nieuwe uitdagingen en opportuniteiten.
Overwegende dat het meerjarenplan van W13 tot stand kwam na een breed participatief
traject waarbij de huidige en toekomstige werking van W13 kritisch onder de loep werd
genomen.
Overwegende dat de raad van bestuur van W13 de reguliere werking wenst te
verankeren en te versterken om op die manier de hogere overheden met een sterk
verhaal te overtuigen van cofinanciering.
Overwegende dat de bevoegdheid welzijn werd overgedragen van provinciaal naar
Vlaams niveau en daardoor zowel de basissubsidie vanuit de provincie als
projectsubsidies zijn weggevallen.
Overwegende dat de raad van bestuur van W13 de basisfinanciering van W13 wenst te
verhogen van €0,53 naar €1.
Gelet op de nota meerjarenplan, die zoals ze voorligt, op 30 augustus 2019 de
goedkeuring kreeg van de Raad van Bestuur van W13.
Gelet welzijn in Harelbeke aangestuurd en opgenomen wordt door Stad/OCMW en zorg
door het Zorgbedrijf wordt voorgesteld deze basisbijdrage te verdelen onder het OCMW
en het zorgbedrijf.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het decreet over het lokaal bestuur Art. 254
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Beslissing gemeenteraad opstart W13 dd. 16.02.2019
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Art. 1: Een positief advies uit te spreken over de nota meerjarenplan zoals die voorligt.
Art. 2: Een positief advies uit te spreken over de aanpassing van de basisbijdrage voor
W13 naar €1, waarbij het OCMW 0,53 euro betaalt per inwoner en het zorgbedrijf 0,47
euro per inwoner betaalt.
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Kennisgeving verslag RvB W13.

Het vast bureau,
Op Raad van Bestuur van W13 van 30.08.2019:
1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur:
Verslag van de raad van bestuur van 30 augustus 2019 – goedkeuring
Verslag dagelijks bestuur van 20 augustus 2019 – kennisname
2. Goedkeuring indiening subsidiedossier Horizon 2020
3. GBO niet-toeleidbaren : goedkeuring verdeling subsidie
4. Goedkeuring nota meerjarenplan
5. Toegevoegd punt : Goedkeuring indiening subsidiedossier circulaire stad
6. 6. Varia
Afstemming vraag vzw Schuldbemiddeling aanbod juridische eerstelijnsbijstand
Afstemming vraag Foodwin mbt voedselverspilling in het MJP
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van W13 dd van
30.08.2019
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuring doorstorting opbrengst verkoop grond aan Zorgbedrijf.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 3 juli heeft het OCMW 13.104 euro ontvangen van de VLM Grondenbank De Gavers
voor de verkoop hooiland Gavermeerschen.

Eveneens op 3 juli heeft het OCMW 225.986,75 euro ontvangen van de Provincie WestVlaanderen voor de verkoop grond Deerlijk.
Er is politieke overeenstemming dat de opbrengsten van de verkopen van het
patrimonium doorgestuurd worden naar het Zorgbedrijf ter (mede)financiering van
investeringen in de ouderenzorg (in casu voor de renovatie van WZC Ceder a/d Leie).
Er is een investeringstoelage voorzien op budgetsleutel 664000/09532 voor overdracht
van opbrengst uit verkopen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent goedkeuring om bovenvermelde opbrengsten van de verkopen patrimonium
door te storten op rekening BE96 0910 0855 3005 van het Zorgbedrijf.
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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 13 september 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 10/09/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.
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Mededelingen.

Het vast bureau,

De zitting eindigt om 09.00 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

