DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Wonen
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Woonwijs. Kennisname rapportering, rekening en evaluatie werkjaar 8.
(oktober '18 t.e.m. september '19).

Het Vast bureau beslist de voorzitter van de ‘raad van maatschappelijk welzijn’ te
verzoeken het dossier ‘Woonwijs. Kennisname rapportering en rekening werkjaar 8.’ op
de dagorde te plaatsen van de ‘raad van maatschappelijk welzijn’ van februari 2020.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financiën - Management
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Vaststellen lijst nominatieve subsidies 2020.

Het vast bureau beslist de voorzitter van De Raad van Maatschappelijk Welzijn te
verzoeken het dossier ‘vaststellen lijst nominatieve subsidies 2020 op de dagorde te
plaatsen van De Raad van Maatschappelijk Welzijn van februari 2020.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 17 februari 2020.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 17 februari 2020 in de feestzaal van cc het SPOOR, en volgende punten op de
dagorde van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
1

Woonwijs. Kennisname rapportering, rekening en evaluatie werkjaar 8. (oktober '18
t.e.m. september '19).
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Vaststellen lijst nominatieve subsidies 2020.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
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Vragenkwartiertje.

Personeel

4

Aanstelling tijdelijk maatschappelijk werker (B1-B3), binnen het Huis van
Welzijn. Vervangingsovereenkomst.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) – voltijds maatschappelijk werker (B1-B3), binnen het Huis van Welzijn – zal
een tijdje afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof. Het verlof gaat in op 15.02.2020.
In het kader van de continuïteit wordt het vast bureau gevraagd om de dienst zo snel
mogelijk tijdelijk te versterken met een maatschappelijk werker (B1-B3) voor een
periode van 4 maanden, eventueel met verlenging mits een positieve evaluatie.
Er werd een vacature geplaatst via octopus-talentlink op de website van de stad/OCMW,
intranet, Poolstok, de VDAB, Facebook en Twitter.
Op donderdag 16.01.2020 en maandag 20.01.2020 vonden er sollicitatiegesprekken
plaats, afgenomen door Sofie Duvillier, hoofdmaatschappelijk werker – Huis van Welzijn
en Mieke Vandoorne, deskundige ‘personeel’.
Volgens het verslag van de selectiegesprekken van 20.01.2020 komt mevrouw
(geschrapt) als best geschikte kandidaat in aanmerking voor de functie.
Betrokkene is bereid om deze tijdelijke opdracht van bepaalde duur aan te nemen.
(geschrapt) werkt momenteel nog tot en met 29.02.2020 bij haar huidige werkgever.
Pas vanaf 01.03.2020 zal zij de dienst kunnen versterken.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet lokaal bestuur;
 Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 33;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
(geschrapt), aan als tijdelijk maatschappelijk werker
(B1-B3), binnen het Huis van Welzijn, voor een periode van bepaalde duur met ingang
van 01.03.2020.
Artikel 2 :
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld.
Artikel 3 :

Deze aanstelling neemt van rechtswege en dit zonder opzeggingstermijn een einde op
30.06.2020.
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Aanstelling Ar. 60§7 in het kader van een TWE.

Het Vast Bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst gaf in zitting van 27/01/2020 positief advies voor de
aanstelling van (geschrapt) in een arbeidscontract artikel 60§7.
De aanstelling van (geschrapt) kadert in een traject TWE (Tijdelijke werkervaring) en
heeft als doel werkervaring op te doen enerzijds en anderzijds voldoende arbeidsdagen
op te bouwen om het recht op sociale uitkeringen te openen.
(geschrapt) start in een voltijdse tewerkstelling en gaat aan de slag bij de
Kringloopwinkel in Beveren-Leie. Twee dagdelen Nederlands zitten vervat in het
urenpakket.
De aanstelling gaat in op 06/02/2020 en loopt bij wijze van proef tot en met 05/03/2020.
Na gunstige evaluatie wordt de aanstelling verlengd tot het einde van de maand waarin
het aantal arbeidsdagen bereikt is, die nodig zijn voor het verkrijgen van een volledig
voordeel van bepaalde sociale uitkeringen. Gedurende deze periode van tewerkstelling
kan de arbeidsplaats of de functie veranderen, dit om voldoende ervaring te kunnen
opbouwen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3,2°;
- Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3/7/1978
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) aan in een arbeidscontract artikel 60§7 voor bepaalde duur, dat
aanvangt op 06/02/2020
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld.
Artikel 3:
Deze aanstelling neemt een einde op 05/03/2020 indien betrokkene ongunstig wordt
geëvalueerd. Bij een gunstige evaluatie, stopt de verlengde aanstelling aan het einde van
de maand waarin het aantal arbeidsdagen bereikt is, die nodig zijn voor het verkrijgen
van een volledig voordeel van bepaalde sociale uitkeringen. Tijdens die
tewerkstellingsperiode kan de betrokkene veranderen van functie en/of werkplaats.

HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Activiteiten tent stadspark mei 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Elk jaar vindt de Week van de Opvoeding plaats van 16 mei tot 23 mei. In die week
organiseert het Huis van het Kind een Kidsfestival in het stadspark op woensdag van 14u
tot 17u. Om die reden wordt er een tent geplaatst in het stadspark.
Om de tent zo optimaal mogelijk te benutten in een zo kort mogelijke periode, werd er in
de voorbije jaren ook FairTrade@work, Bureniftar en Ontbijt in het park georganiseerd.
FairTrade@work werd georganiseerd sinds 2012 en had als doel het bestuur en de
medewerkers te sensibiliseren rond FairTrade. Na acht edities van FairTrade@work is het
waarschijnlijk dat er niet meer collega’s kiezen voor FairTrade omwille van
FairTrade@work en is het verdedigbaar om deze middelen anders te besteden.
Op woensdag 20 mei overweegt de Pkring in de tent een aperitiefmoment met optreden
te organiseren na het kidsfestival opdat de collega’s samen het lange weekend kunnen
inzetten. Er wordt het Vast Bureau om akkoord gevraagd om een budget van maximaal €
500 te besteden aan het aankopen van FairTrade aperitiefdrankjes en -hapjes. Een ruime
halvering van het budget dat voordien aan FairTrade@work werd besteed en op die
manier brengen we FairTrade nog steeds onder de aandacht van de collega’s. Dit budget
is voorzien binnen de budgetten voor lokaal mondiaal beleid.
Ook dit jaar wordt er opnieuw gestreefd naar een optimaal gebruik van de tent, de
invulling ziet er op dag van vandaag als volgt uit:
-

Vrijdag 15 mei:
Zaterdag 16 mei:
Zondag 17 mei:
Maandag 18 mei:
Dinsdag 19 mei:
Woensdag 20 mei:
Woensdag 20 mei:
Pkring)

Plaatsing en eventueel avondlijk gebruik nog in te vullen.
Bureniftar (Huis van Welzijn ism Bader vzw en Sbouya vzw)
Boterhammen in het park (Klimaatraad)
Eventueel gebruik nog in te vullen
Eventueel gebruik nog in te vullen
Kidsfestival (Huis van het Kind)
FairTrade apéro met optreden (Huis van Welzijn en de

De tent wordt geplaatst op vrijdag 15 mei en afgebroken op vrijdag 22 mei door de
leverancier Tenten Vannieuwenhuyze.
o Oppervlakte: 24x 8m²
o Kostprijs: 1684,32 euro huur tent en 459,8 euro vervoer (BTW inclusief)
De kostprijs van de tent wordt voor 50% gedragen door Huis van het Kind Harelbeke en
50% door de stad Harelbeke via het budget voor lokaal mondiaal beleid. De verschillende
departementen zullen op de hoogte worden gebracht dat er eventueel nog iets kan
worden georganiseerd in het stadspark op de dagen dat de tent beschikbaar is.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het plaatsen van een tent in het stadspark van 15 tot
22 mei 2019 voor de activiteiten zoals in dit dossier beschreven.
Artikel 2:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het niet organiseren van een FairTrade@work voor de
medewerkers, maar met een maximaal budget van € 500 bij te dragen aan een FairTrade
Apéro.
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 27 januari 2020 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 21/01/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

