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Noodhulp voor Life School Ghana.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Noord-Zuid Raad heeft op maandag 10 februari 2020 een aanvraag tot noodhulp
ontvangen van Life School Ghana, vertegenwoordigd door Christine Moreel.
Het girls hostel verbonden aan de school in Buipe, Ghana is er vorige week afgebrand.
Hierdoor werden 156 meisjes huiswaarts gestuurd. Ondertussen hebben de regering, de
DCE en de Chief de handen in mekaar geslagen om slaapplaats te zoeken voor 156
meisjes. Maandag 17 februari zou de school weer opengaan en kan iedereen terug
komen. Probleem is dat vele meisjes niet kunnen terugkeren omdat ze alles verloren zijn
in de brand: hun matras, potten, pannen, mondvoorraad, …
Vele gezinnen kunnen deze materialen niet opnieuw aankopen om hun dochters school te
laten lopen, waardoor velen onder hen niet zouden terugkeren naar school.
De noodhulp zou dan ook worden besteed aan het aankopen van de materialen die het
de meisjes mogelijk moet maken om naar school terug te keren.
Om zeker te zijn dat de goederen ook effectief bij de meisjes terecht komen, zullen deze
door Life School Ghana worden aangekocht en aan de meisjes worden bedeeld.
De overdracht van de goederen zal worden gedocumenteerd met foto’s en filmpjes.
Conform het subsidiereglement voor noodhulp (in bijlage van dit dossier) werd de
crisiscel van de Noord-Zuid Raad samengeroepen op 12/02/2020.
Deze cel bestond uit:
Conny Pattijn (voorzitter Noord-Zuid Raad)
Fatiha Amerdoul
Charlotte Itoko
Gaby Moreels
Jozef Vantomme
Zij bogen zich over de vraag of de aanvraag tot noodhulp ontvankelijk kon worden
verklaard volgens de definities binnen het subsidiereglement en zo ja, in welke van de
twee onderstaande situaties deze kon worden gekaderd.
-

Een noodsituatie erkend door de crisiscel van de Noord-Zuid Raad of door de NoordZuid Raad zelf kan binnen het bedrag van 3000 euro aanleiding geven tot een
tussenkomst van 1500 euro.
Lokale verenigingen of individuen die zelf een actie organiseren kunnen binnen het
bedrag van 3000 euro een toeslag van 25% op de eigen inbreng met een maximum
van 1500 euro/ramp bekomen.

Christine Moreel heeft jarenlange ervaring binnen dit project, een stevige basis aan
vertrouwenspersonen in Buipe en kent het klappen van de zweep. Er is binnen de NoordZuid Raad een groot vertrouwen dat de gelden goed zullen worden besteed.
Bovendien is de Noord-Zuid raad ook gevoelig voor het gender-issue in deze crisis.
Veel meisjes riskeren door deze noodsituatie geen verdere scholing meer te krijgen, net
omdat het meisjes zijn en er, helaas, minder inspanningen worden geleverd voor hun
scholing dan die van jongens.

De crisiscel verklaarde de aanvraag dan ook unaniem ontvankelijk en erkent de
noodsituatie.
Zij verlenen aldus een gunstig advies aan het uitbetalen van een schijf noodhulp van €
1500 aan Life School Ghana.
Voor meer informatie aangaande Life School Ghana en een update van de huidige
situatie: https://lifeschoolghana.wordpress.com/
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitbetalen van een
schijf noodhulp ten bedrage van € 1500 voor Life School Ghana in kader van de brand in
het girls hostel te Buipe, Ghana.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Verzekeringen
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Arbeidsongeval medewerker OCMW Harelbeke. Erkenning.

(geschrapt)
Personeel
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Aanstelling in het kader van tijdelijke Werkervaring - Art. 60.

Het Vast Bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst gaf in zitting van 10/2/2020 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 vzw Effect.
Twee dagdelen Nederlands zitten vervat in het urenpakket.
De aanstelling gaat in op 19/02/2020 en loopt bij wijze van proef tot en met 18/03/2020.
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:
(geschrapt) aan in een arbeidscontract artikel 60§7 voor bepaalde duur, dat aanvangt op
19/02/2020
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld.
Artikel 3:
Deze aanstelling neemt een einde op 18/03/2020 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.

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 17 februari 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 11/02/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

