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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 16 maart 2020.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 16 maart 2020 in de feestzaal van cc het SPOOR, en volgende punten op de
dagorde van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
HUIS VAN WELZIJN
1

Kaderovereenkomst voor gebruik van sociaal tolken en vertalen. Goedkeuring.

2

Jaarverslag schuldbemiddeling 2019. Goedkeuren.

3

Samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO en OCMW Harelbeke. Goedkeuring.

4

Samenwerkingsovereenkomst tussen het AgII en Harelbeke. Goedkeuring.
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Vragenkwartiertje.

HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Kaderovereenkomst voor gebruik van sociaal tolken en vertalen.
Goedkeuring.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Kaderovereenkomst voor gebruik van sociaal tolken en vertalen. Goedkeuring’ op de
dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van 16 maart 2020.
3

Samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO en OCMW Harelbeke.
Goedkeuring.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO en OCMW Harelbeke. Goedkeuring.’ op de
dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van 16 maart 2020 jaar.
4

Samenwerkingsovereenkomst tussen het AgII en Harelbeke. Goedkeuring.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap voor Integratie en inburgering en
Harelbeke. Goedkeuring’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van maart 2020.

5

Jaarverslag schuldbemiddeling 2019. Goedkeuren.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
“Jaarverslag schuldbemiddeling 2019. Goedkeuren” op de dagorde te plaatsen van de
OCMW-raad van 16 maart 2020.
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Kennisgeving toegekende bedragen Fedasil voor 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In kader van de samenwerkingsovereenkomst met Fedasil, organiseert het Huis van
Welzijn materiële hulp aan verzoekers om internationale bescherming, in de vorm van
individuele opvangplaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
Fedasil voorziet in een forfaitaire financiële tussenkomst voor de kosten gemaakt in het
kader van deze opvang. Deze tussenkomst bevat zowel
1. de bezettingsvergoeding voor de opvangplaatsen
2. het leefgeld, met vermelding van een minimum- en maximumbedrag, met
inbegrip van het zakgeld.
Het bedrag dat wordt toegekend per opvangplaats is afhankelijk van de aard van de
bezetting vb voor een bezette volwassen plaats is het dagbedrag gelijk aan 40,08 euro.
Zie bijlage.
Van dit bedrag dient eveneens het leefgeld voorzien te worden door het Huis van Welzijn.
Het bedrag van het leefgeld wordt bepaald op basis van de gezinssamenstelling. Zie
bijlage.
In het LOI Harelbeke worden de gemiddelde bedragen van het leefgeld, zoals voorzien
door Fedasil, gehanteerd. Aan de LOI-bewoner wordt het minimumbedrag uitbetaald,
het resterende bedrag wordt op een spaarrekening (op naam van de LOI-bewoner)
gezet. Dit bedrag wordt bij vertrek aan de LOI-bewoner beschikbaar gesteld en kan
aangewend worden als spaarreserve voor onvoorziene kosten.
Het leefgeld dient volgens de richtlijnen van Fedasil aangewend te worden voor uitgaven
voor voeding, persoonlijke hygiëne en zakgeld. Bijkomende kosten (bvb. schoolkosten,
openbaar vervoer, kledij, vrije tijd) zijn niet in het leefgeld inbegrepen.
Voor deze specifieke onkosten hanteren wij een interne richtlijn omtrent de
mogelijkheden tot tussenkomst en/of steun door het OCMW, vastgelegd door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn.
Het Huis van Welzijn stelt maandelijks een schuldvordering op (Formulier I) dat het
aantal bezette en niet-bezette opvangplaatsen vermeldt.
De bedragen van de financiële tussenkomst worden jaarlijks aangepast op basis van de
evolutie van de consumentenprijsindex.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:



Wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet)
Wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de



verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende
de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen (opvangwet)
KB van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een
begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief, zoals
gewijzigd door het KB van 10 april 2014.

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:


Nota Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 mei 2018 omtrent de toekenning
van specifieke steun aan LOI-bewoners.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau neemt akte van de door Fedasil toegekende forfaitaire bedragen voor de
opvangplaatsen en de toe te kennen bedragen voor de leefgelden m.i.v. 01/01/2020.
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Kennisgeving verslag RvB W13 20.12.2019.

Het vast bureau,
Op Raad van Bestuur van W13 van 20.12.2019:
A. Punten ter beslissing
1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur
Verslag van de raad van bestuur van 25 oktober 2019 - goedkeuring
Verslag dagelijks bestuur van 12 december 2019 - kennisname
2. Goedkeuring actieplan ROSE 2020-2025
3. Goedkeuring aanvraagdossier GBO
4. Goedkeuring huurcontract Leiedal
5. Vacantverklaring verbindingscoach kracht.wonen
6. Vacantverklaring regisseur sociale economie
7. Vacantverklaring expert werk
B. Punten ter bespreking
8. Woonclub : eerste bespreking nieuwe aanpak
9. Regionale samenwerking preventie uithuiszetting: voorstel scenario
10. Food Act 13 : bespreking toekomstscenario’s
11. Standpunt W13 mbt waarborg huurders SVK
12. Varia
- Samenwerking publieke zorg
- Reactie besparingen CAW
- Reactie afschaffing puntensysteem SVK’s

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
20.12.2019.
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Kennisgeving verslag RvB W13 31.01.2020

Het vast bureau,
Op Raad van Bestuur van W13 van 31.01.2020:
A. Punten ter beslissing

1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur (zie teams)
Verslag van de raad van bestuur van 20 december 2019 - goedkeuring
Verslag dagelijks bestuur van 16 januari 2020 - kennisname
2. Aanstelling expert werk
3. Aanstelling regisseur sociale economie
B. Punten ter bespreking
4. Opvolging procedure verbindingscoach kracht.wonen
5. Regionale reactie afschaffing SVK-puntensysteem
6. Voorstelling nieuw organisatiemodel en samenwerkingsvoorstel CAW-lokale besturen
7. Voorstelling armoedeplan Kortrijk
8. Varia
a. Bestelling activeringstrajecten VDAB
b. Vraag vanuit De Zonnewijzer : financiering maaltijden daklozen
c. Netwerkevent W13
d. Feedback vraag Waregem mbt opleg arbeidsduurvermindering tijdens
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
31.01.2020.
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Uitvoerbaar verklaren dwangbevel niet-fiscale vorderingen.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Artikel 177, 2de lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) voorziet in de
mogelijkheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel voor niet-fiscale invorderingen die
onbetwist, zeker en opeisbaar zijn. Het betreft vorderingen die de verschillende stappen
van de invorderingsprocedure hebben doorlopen maar onbetaald blijven. De nog
verschuldigde bedragen kunnen door tussenkomst van een deurwaarder ingevorderd
worden.
(geschrapt)
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het DLB, inzonderheid art. 177, 2de lid
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het vast bureau beslist over te gaan tot het uitvoerbaar verklaren van het dwangbevel
voor de openstaande niet-fiscale vorderingen, zoals voorgesteld door de financieel
directeur.
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Voorkooprecht voor het pand gelegen Kuurnsestraat 142 te BAVIKHOVE.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Notaris Hélène DUSSELIER, Barnumstraat 20 – 8760 MEULBEKE heeft op 20.02.2020 een
dossier aangeboden op het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij
overeenkomstig art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode aan het OCMW Harelbeke het
voorkooprecht aangeboden voor het pand gelegen in de Kuurnsestraat 142 te
BAVIKHOVE, kadastraal bekend 4e afdeling, sectie B, nr. 317R.
Het eigendom staat op de inventaris van leegstaande en/of verkrotte woningen. Vermits
het goed opgenomen is in een inventaris waar het voorkooprecht geldt, dient het
voorkooprecht aangeboden op grond van art. 85 § 1 van voormelde wooncode. Het

OCMW wordt conform deze bepalingen de gelegenheid geboden om gebruik te maken
van het voorkooprecht op voormeld goed.
Vermits huidige eigendom geen belang heeft voor het OCMW Harelbeke en niet in te
passen valt in het OCMW-patrimonium noch in het woonbeleid, lijkt het niet opportuun
gebruik te maken van dit voorkooprecht.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
de Vlaamse Wooncode, inzonderheid art. 85 § 1.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het OCMW zal geen gebruik maken van het door de Vlaamse Landmaatschappij
aangeboden voorkooprecht voor het pand gelegen Kuurnsestraat 142 te Bavikhove op
basis van art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode.
Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij.
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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 24 februari 2020 digitaal
werd overgemaakt, goed.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 18/02/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

