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TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 16.06.2020.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘TMVS
(Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van 16.06.2020.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van mei 2020.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Patrimonium

2

OCMWgronden nabij de Oliebergstraat te Deerlijk. Goedkeuren van de
pachtbeëindiging in onderling akkoord op 5ha74a 38ca landbouwgrond en
kennisname van een tijdelijk seizoensgebruik.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘OCMWgronden nabij de Oliebergstraat te Deerlijk. Goedkeuren van de pachtbeëindiging
in onderling akkoord op 5ha74a 38ca landbouwgrond en kennisname van een tijdelijk
seizoensgebruik’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van mei 2020.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 18 mei 2020.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 18 mei 2020 en volgende punten op de dagorde van de OCMWraad op te
nemen:
Besloten zitting
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TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 16.06.2020.
Vragenkwartiertje..

HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Voorstel activiteiten en evenementen Huis van Welzijn vanaf 01/06/2020

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Sinds 13 maart 2020 zijn de federale maatregelen van kracht, die tot doel hebben de
verspreiding van het Corona-virus (Covid 19) te beperken.
Deze maatregelen hebben een impact op de organisatie van de hulp- en dienstverlening
binnen het Huis van Welzijn.
Alle groepsactiviteiten en evenementen werden opgeschort, volgens de richtlijnen
bepaald door de federale overheid.
Het Harelbeekse schepencollege besliste om de geplande eigen activiteiten en
evenementen t.e.m. 31 mei 2020 te annuleren.
Voor het departement Huis van Welzijn is het wenselijk om de dienstverlening t.a.v.
groepen opnieuw te organiseren waar mogelijk, rekening houdend met de genomen
maatregelen en de te nemen maatregelen in het kader van een eventueel exit-beleid.
Voorstel activiteiten van het Huis van Welzijn:
Schoolbabbels
Praattafels
Praatcafé (i.s.m.
bibliotheek)
Fietslessen
Ontmoetingsmoment
Huis van het Kind
Lezingen Huis van
het Kind
Info & Ontmoeting
GS9
Potje-buur
Week van
Verbondenheid
(02/06 – 05/06)
Naaiatelier
Groepswerk ‘ik zeg
nee’
Groepswerk ‘word
een held met geld’

Oefenkansen Nederlands zijn voorlopig geschrapt t.e.m.
03/05/20.
Heropstart volgt de algemene richtlijnen voor het
volwassenonderwijs en openbare diensten (Open School, bib),
zowel op vlak van timing als op vlak van algemene afspraken.
Heropstart afhankelijk van de richtlijnen voor de organisator
(Mobiel) en diens mogelijkheden.
Het ontmoetingsmoment wordt geannuleerd, afstemming van
thema’s met ontmoetingshuis Gentsestraat 9 en toeleiding van
deelnemers naar Info & Ontmoeting GS9.
Lezing in juni werd geannuleerd, heropstart in september.
Mogelijkheden verkennen o.b.v. de algemene richtlijnen en
exitbeleid, alternatieve mogelijkheden aanbieden (bvb. kleine
groepjes), themagericht aanbod vanaf juni.
Potje buur in GS9 wordt geannuleerd, er wordt gezocht naar
een alternatieve invulling, afgestemd op de ‘week van
verbondenheid’.
Alternatieve invulling uitwerken i.s.m. departement
Communicatie (City Marketing) en samenlevingsopbouw.
Heropstart volgens de algemene richtlijnen en exitbeleid.
Alternatieven uitwerken naar aantal deelnemers en voorzien
van beschermend materiaal.
Opstart afhankelijk van de richtlijnen voor de mede-organisator
(Vormingplus).
Opstart volgens de algemene richtlijnen en exitbeleid.
Voor beide groepsvormingen wordt een passend alternatief
uitgewerkt, mochten deze niet in hun oorspronkelijke vorm

Sociale kruidenier

kunnen doorgaan.
Verderzetten van de bedeling op afspraak, volgens de
algemene richtlijnen en beschermingsmaatregelen.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het voorstel tot het verder zetten, annuleren en
(her)opstarten van de opgesomde activiteiten van het Huis van Welzijn, zoals 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 27 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 21/04/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

Frank Detremmerie
Wnd alg directeur

De Voorzitter
Alain Top

