DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Overeenkomststad - OCMW en Zorgbedrijf. Principieel akkoord.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het vast bureau neemt kennis van het ontwerp van overeenkomst – inclusief de bijlageaf te sluiten tussen de stad, het OCMW en het Zorgbedrijf betreffende de beleids- en
beheersafspraken voor de periode 2020 – 2015.
Het vast bureau kan zich principieel vinden in deze overeenkomst en bijlage.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken art. 84 par. 1.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Verwijst dit dossier naar de OCMW-raad van 16.12.2019.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Zorgbedrijf Harelbeke. Ter kennisgeving beslissingen RVB van 30 oktober
2019.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 08 november 2019 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden
genomen door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van 30
oktober 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 485 van decreet over het lokaal bestuur.

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
30 oktober 2019 :
-

Algemene directie – goedkeuring om het jaarverslag over 2018 te laten gelden als
evaluatie van de verzelfstandige werking binnen het Zorgbedrijf
Algemene directie – Aanstelling voor het geval de algemene directeur tijdelijk
afwezig is
Algemene directie – Vaststelling rapporteringsniveau BBC meerjarenplan 20202025
Algemene directie – Kennisname rapportering door de algemene directeur in
verband met bevoegdheid dagelijks personeelsbeheer en
aanstellingsbevoegdheid(cfr. Artikel 32 van het huishoudelijk reglement)
Directie personeel en organisatie – Aanpassing rechtspositieregeling – toekenning
2e pensioenpijler voor alle contractuelen
Directie aankoop & facilitair beheer - Statutenwijziging TMVS dv – buitengewone
algemene vergadering op 10 december 2019
Directie financiën – Vaststelling wijziging BBC beleidsindeling

HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Kennisgeving verslag RvB W13 25.10.2019.

Het vast bureau,
Op Raad van Bestuur van W13 van 25.10.2019:
A. Punten ter beslissing
1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur
Verslag van de raad van bestuur van 27 september 2019 - goedkeuring
Verslag dagelijks bestuur van 10 oktober 2019 – kennisname
2. Goedkeuring actieplan GBO
3. Goedkeuring engagement en SWO lokale preventiewerking
4. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025
B. Punten ter bespreking
5. Stand van zaken budget 2019

6. Nota aan de Vlaamse Regering mbt regionale samenwerking
7. Varia
- Plaatsvervanger regioraad
- Stand van zaken afstemming LDE
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
25.10.2019.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Aanstelling FGB (DPO) Huis van Welzijn.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Sinds de inkanteling van OCMW in STAD moet de taak van Functionaris voor
Gegevensbescherming (FGB) voor OCMW worden waargenomen door een werknemer
van het Stadsbestuur. Vanaf heden zal de functie van FGB worden uitgevoerd door Filip
Hellyn.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt het Vast Bureau de aanstelling van Filip Hellyn goed.
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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 18 november 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 12/11/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

