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Selectieprocedure deskundige 'brugfiguur onderwijs en kinderarmoede'
(B1-B3). Nominatieve vaststelling selectiejury en vergoeding.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De OCMW-raad van 15.07.2019 keurde het nieuwe eengemaakte organogram goed voor
de stad en het OCMW. Op het deelorganogram voor het OCMW staat het departement
Huis van Welzijn met zijn diverse afdelingen.
Het Vast Bureau heeft in zitting van 31.03.2020 de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor
selectieprocedure van deskundige ‘brugfiguur onderwijs en kinderarmoede’ (B1-B3).
Het behoort tot de bevoegdheid van het Vast Bureau de selectiecommissie nominatief
vast te stellen.
In zitting van de gemeenteraad van 19 maart 2012 werd de vergoeding aan de
selectiejury vastgesteld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
De lokale rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel, inzonderheid :
de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure
en de bevordering;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De selectiecommissie voor de selectieprocedure van deskundige ‘brugfiguur onderwijs en
kinderarmoede’ (B1-B3), wordt als volgt nominatief vastgesteld :

(geschrapt)
Het Secretariaat wordt waargenomen door een medewerker van de personeelsdienst.
Artikel 2:
De vergoeding van de prestaties van de leden van de selectiejury wordt geregeld
overeenkomstig de raadsbeslissing van 19 maart 2012 houdende “aanpassing reglement
vergoeding aan juryleden van selectieprocedures”.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Uitbetaling samenwerkingsovereenkomst vzw Effect.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In december 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect afgesloten met
als doel de opdrachten die kaderen in Sociale Dienst van Algemeen Belang te
ondersteunen en te compenseren. De samenwerkingsovereenkomst duurt maximaal tot
31 december 2025.
De samenwerkingsovereenkomst stelt in artikel 6 dat het stadsbestuur elk kwartaal een
vierde van het jaarbedrag uitbetaalt op rekeningnummer (geschrapt) op naam van vzw
Effect.
Er wordt gevraagd aan het Vast Bureau om deze uitbetalingsmodaliteit eenmalig goed te
keuren voor 2020. Na elke positieve evaluatie na een kwartaaloverleg bezorgt Huis van
Welzijn een betalingsvoorstel aan departement Financiën.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het uitbetalen van een vierde van het jaarbedrag per
kwartaal in 2020 aan vzw Effect op basis van een betalingsvoorstel van Huis van Welzijn
op rekeningnummer (geschrapt).
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Uitbetaling samenwerkingsovereenkomst vzw Hise.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In december 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst met vzw HISE afgesloten om
een duurzame toekomst te geven aan arbeidszorg in Harelbeke. De
samenwerkingsovereenkomst duurt maximaal tot 31 december 2026.
De samenwerkingsovereenkomst stelt in de inhoudelijke bepalingen dat het OCMW een
huurtoelage van maximaal 50.000 Euro per jaar toekent. Per kwartaal wordt een
huurtoelage aan vzw HISE betaald.
Er wordt gevraagd aan het Vast Bureau om deze uitbetalingsmodaliteit goed te keuren
voor 2020. Na elke positieve kwartaalevaluatie van de overeenkomst bezorgt Huis van
Welzijn een betalingsvoorstel aan departement Financiën.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het uitbetalen van de huurtoelage aan vzw HISE op
rekeningnummer (geschrapt) per kwartaal in 2020 op basis van een betalingsvoorstel van
het Huis van Welzijn.
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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 14 april 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 07/04/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.42 uur.

De Waarnemend algemeen directeur
Frank Detremmerie

De Voorzitter
Alain Top

