DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Patrimonium
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Stand van zaken verpachte OCMW-landbouwgronden te Deerlijk.
Kennisname en verdere stappen.

(geschrapt)
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Westkustpolder. Algemene vergadering van 10 maart 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 26.02.2020 ontving het OCMW de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van de Westkustpolder. Deze vergadering gaat door op dinsdag 10.03.2020 om 10.00 u.
in zaal ’t Spaans Kwartier, Groenestraat 14 te 8691 Izenberge met volgende agenda:
1. Opening van de vergadering door de dijkgraaf;
2. Goedkeuring verslag gewone algemene vergadering van 2019;
3. Goedkeuring staat onwaarden van polderbelasting 2018;
4. Goedkeuring rekening dienstjaar 2019;
5. Vaststelling begroting dienstjaar 2020;
6. Goedkeuring verslag werkzaamheden dienstjaar 2019 en werkplan 2020;
7. Goedkeuring geactualiseerde waterlopenkaart;
8. Vaststelling aanslagvoet en kohier polderbelastingen aanslagjaar 2020;
9. Goedkeuring transacties onroerende goederen;
10. Mededelingen, rondvraag en sluiting van de vergadering.
De Westkustpolder vermeldt nog het volgende aangaande de algemene vergadering van
10.03.2020.
-

-

Ieder lid kan inzage nemen van de bescheiden betreffende de dagorde tot 2 maart
2020.
Voorstellen van algemeen belang en tussenkomsten die voorafgaand onderzoek
vereisen, moeten uiterlijk op 2 maart 2020 om 14u op het secretariaat toekomen,
zo niet kan er geen gevolg aan worden gegeven.
Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.
De correcte ingevulde volmacht moet uiterlijk op 2 maar 2020 om 14u op het
secretariaat toekomen, zo niet is de volmacht niet geldig.
De identificatiestrook dienst bij de ingang aan de afgevaardigde van de polder te
worden afgegeven.
Private of publieke rechtspersonen oefenen hun stemrecht uit middels een hiertoe
aangestelde gemachtigde. Het schriftelijk bewijs van die aanstelling door een
bevoegd orgaan dienst voor aanvang voor de vergadering te worden voorgelegd.

Naast de agenda ontving de stad ook de rekening 2019 en de begroting 2020.

Het OCMW Harelbeke heeft geen aandelen in het polderbestuur. De enige reden waarom
het OCMW wordt uitgenodigd naar de algemene vergadering is omdat het OCMW meer
dan vijf hectaren grond hebben liggen binnen de grenzen van dit polderbestuur.
Financieel kan er weinig afgeleid worden uit deze begroting maar als grondeigenaar is
dat niet echt een grote zorg. Het OCMW heeft er als grondeigenaar wel belang bij dat de
waterhuishouding in het poldergebied goed wordt beheerd. Het waterpeil mag niet
structureel te hoog zijn maar het mag zeker ook niet te laag worden want dan kan de
polder verzilten.
Het is niet echt zinvol om ieder jaar een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de
algemene vergadering van de Westkustpolder.
Het vast bureau stelt daarom voor om dit jaar niemand af te vaardigen naar de algemene
vergadering omdat het mandaat moeilijk kan bepaald worden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau beslist om dit jaar niemand af te vaardigen naar de algemene
vergadering van de Westkustpolder van 10.03.2020.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Westkustpolder via email
(info@westkustpolder.be)
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Deelname Huis van Welzijn aan European Social Services Conference

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Via W13, de vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW ZuidWest-Vlaanderen, worden de leden van de raad van bestuur uitgenodigd om deel te
nemen aan de European Social Services Conference in Hamburg (Duitsland) van 8 tot en
met 10 juli 2020. Het thema van de European Social Services Conference 2020 is
‘Community care’. Gedetailleerde informatie over de European Social Services
Conference 2020
zie https://essc-eu.org/register/.
In 2017 en 2018 nam het OCMW Harelbeke, vervolgens zorgbedrijf deel aan de European
Social Services Conference. Zowel in 2017 als 2018 werd de organisatie
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris/ algemeen directeur.
In 2019 nam noch het zorgbedrijf Harelbeke, noch het OCMW deel aan de conferentie.

Aangezien deze conferenties en ook het thema van deze conferentie ‘Community care’
van de European Social Services Conference 2020 aansluit bij de opdracht van het Huis
van Welzijn en de doelstellingen van het meerjarenplan 2020 – 2025, (outreachtend
werken, inzetten op sociale cohesie, doelgroepen werking binnen de buurt, …) en
rekening houdend met de positieve ervaringen uit het verleden, stellen wij voor om deel
te nemen aan deze conferentie.
Zo’n conferentie is daarnaast ook een geschikt moment om inspiratie op te doen en te
netwerken met binnen-en buitenlandse collega’s.
Het vast bureau van het OCMW Harelbeke in 2017 gaf zijn goedkering cfr de volgende
modaliteiten voor deelname aan dergelijke conferentie:
* inschrijvings- en vervoerskosten voor algemeen directeur/departementshoofd worden
door het OCMW ten laste genomen;
* kosten voor verblijf (hotel of andere accommodatie) worden door het OCMW ten laste
genomen, en beperkt tot de duur die redelijk nodig voor deelname aan de
Conferentie.
Het lijkt het aangewezen om de kosten voor deelname toe te wijzen aan het algemene
vormingsbudget Huis van Welzijn - entiteit OCMW.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 645 euro, de kosten van vervoer en verblijf zijn nog niet
gekend.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau gaat akkoord dat het departementshoofd van het Huis van Welzijn deel
neemt aan deze conferentie volgens de modaliteiten hierboven vermeld.
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 2 maart 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 25/02/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

