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Voorkooprecht voor het pand gelegen Beeklaan 36 te HARELBEKE.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Notaris Patrick TORRELLE, Marktstraat 52 – 8530 HARELBEKE heeft op 11.05.2020 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 wordt aangeboden voor het pand gelegen Beeklaan 36 te HARELBEKE,
kadastraal bekend 3e afdeling, sectie D, nr. 1535X 2.
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:
Enig artikel:
Het OCMW zal geen gebruik maken van het door de Vlaamse Landmaatschappij
aangeboden voorkooprecht voor het pand gelegen Beeklaan 36 te Harelbeke op basis van
art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode.
Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Personeel
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Selectieprocedure deskundige 'brugfiguur' (B1-B3). Hervaststelling
kandidatenlijst.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Vast Bureau heeft in zitting van 31.03.2020 een selectieprocedure opgestart voor het
aanleggen van een wervingsreserve voor deskundige ‘brugfiguur’ (B1-B3).
Het Vast Bureau heeft in zitting van 05.05.2020 kennis genomen van de ingediende
kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
De kandidatuur van (geschrapt) werd niet aanvaard en wel om volgende redenen : Uit
het ingediende CV van betrokkene bleek dat zijn niet voldeed aan de gevraagde
diplomavoorwaarden. Voor de functie van deskundige ‘brugfiguur’ (B1-B3) is een
bachelor diploma vereist. Betrokkene heeft een diploma Hoger Beroepsonderwijs en is bij
ons niet gelijkgesteld met een bachelor.
(geschrapt) werd hiervan per mail op de hoogte gebracht. Op 07.05.2020 liet
betrokkene weten dat haar diploma wel gelijkgesteld is met een bachelor. Zij behaalde
haar diploma aan de Hoge School in Rotterdam en het College van Bestuur heeft haar de
graad toegekend van Bachelor. Gezien haar diploma bij inschrijving niet toegevoegd was,
kon dit niet gecontroleerd worden.
Aan het Vast Bureau wordt gevraagd de kandidatenlijst, opgenomen in artikel 1 van het
besluit van de op 05.05.2020 door het vast bureau genomen beslissing, als volgt her
vast te stellen.
Artikel 1 :
1.1.
Volgende kandidaten worden toegelaten tot de eerste selectieproef binnen de
selectieprocedure voor deskundige ‘brugfiguur’ (B1-B3) :
(geschrapt)
1.2.

Volgende kandidaten worden onder voorbehoud toegelaten tot de eerste
selectieproef binnen de selectieprocedure voor deskundige ‘brugfiguur’
(B1-B3), mits het nog voorleggen van het vereiste diploma:
(geschrapt)
1.3.

Volgende kandidaten worden niet toegelaten tot de selectieprocedure voor
deskundige ‘brugfiguur’ (B1-B3) omdat ze niet voldoen aan de gevraagde
diplomavoorwaarden:
(geschrapt)
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Stelt de kandidatenlijst, opgenomen in artikel 1 van het besluit van de op 05.05.2020
door het vast bureau genomen beslissing, als volgt her vast.
1.1.

Volgende kandidaten worden toegelaten tot de eerste selectieproef binnen de
selectieprocedure voor deskundige ‘brugfiguur’ (B1-B3) :
(geschrapt)
1.2.

Volgende kandidaten worden onder voorbehoud toegelaten tot de eerste
selectieproef binnen de selectieprocedure voor deskundige ‘brugfiguur’
(B1-B3), mits het nog voorleggen van het vereiste diploma:
(geschrapt)
1.3.

Volgende kandidaten worden niet toegelaten tot de selectieprocedure voor
deskundige ‘brugfiguur’ (B1-B3) omdat ze niet voldoen aan de gevraagde
diplomavoorwaarden:
(geschrapt)
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Organisatie Zomerscholen 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In 2018 vond in Harelbeke voor het eerst een zomerschool plaats voor kinderen die thuis
geen Nederlands spreken. Deze zomerschool kreeg vorm onder de naam ‘Zomerbad’ en 8
Harelbeekse kinderen geboren tussen 2008 en 2011 die of in Harelbeke wonen of in
Harelbeke school lopen konden in de voormiddag hun Nederlands spelenderwijs opfrissen
en in de namiddag proeven van verschillende sporten.
In 2019 sloegen de gemeente Kuurne en stad Harelbeke de handen in elkaar en kon er in
samenwerking met de hogeschool VIVES twee weken zomerschool worden georganiseerd
voor telkens 20 kinderen per week. Waarvan 10 kinderen van Kuurne en 10 kinderen van
Harelbeke.
Voor de editie van 2020 worden eveneens stageplaatsen aangeboden via VIVES.
Voldoende studenten hebben hierop ingetekend, wat betekent dat er opnieuw twee
weken zomerschool kunnen worden georganiseerd.
De deelnemers worden opgesplitst in de leeftijdsgroepen geboortejaar 2013– 2012 en
2011 – 2010. Op die manier kan de zomerschool zich richten op de (taal)kennis en
behendigheid die gepaard gaat met de leeftijdsgroep in kwestie.
De zomerschool zal net als de editie van 2018 en 2019, plaatsvinden in de gebouwen en
op de terreinen van de sportdienst. De nodige reserveringen werden reeds gemaakt.
Om te anticiperen op de corona-maatregelen en het respecteren van de ‘bubbels’ zo goed
mogelijk te laten verlopen, zullen de zomerscholen doorgaan in het vergaderlokaal van
het ‘t Fabriekske.
Mochten de corona-maatregelen ertoe nopen meer ruimte te creëren, kan er een tent
worden geplaatst op ‘Mol 11’, tussen de terreinen ‘Mol 1’ en ‘Mol 2’. (Zie foto in bijlage
van dit dossier)

Deze locatie biedt als voordeel dat we de kinderen en hun ouders kunnen laten kennis
maken met het reguliere sportaanbod, maar ook bijvoorbeeld met de nabij gelegen
speelpleinwerking en Speel-o-theek/FietsBIB.
Gezien een totaal van 50 kinderen zich kunnen inschrijven voor de zomerschool, wordt er
voorgesteld de zomerschool ook open te stellen voor taalzwakkere kinderen die kunnen
worden toegeleid mits doorverwijzing van de zorgcoördinator.
Kinderen kunnen twee weken op rij aansluiten, maar in geval de vraag het aanbod
overstijgt zal voorrang worden gegeven aan unieke inschrijvingen.
De deelnameprijs aan het ‘Zomerbad’ bedraagt € 10, MIA-tarief is van toepassing voor
rechthebbenden.
In de zomerschool vorig jaar, kwam herhaaldelijk de vraag naar een aanbod voor
kinderen die naar het eerste leerjaar gaan. Er hebben zich voor 2020 voldoende
stagiaires aangeboden om een antwoord te kunnen bieden. In de laatste week van
augustus kan er in het Huis van het Kind een zomerschool doorgaan voor kindjes die
thuis geen Nederlands spreken en op 1 september in het eerste leerjaar starten. Dit
‘Letterbad’ zal in de voormiddag doorgaan voor 10 kinderen. 5 kinderen van Harelbeke
en 5 kinderen van Kuurne.
De deelnameprijs aan het ‘Letterbad’ is € 5, het MIA-tarief is van toepassing voor
rechthebbenden.
Het dagelijkse reilen en zeilen van het ‘Zomerbad’ zal opgenomen worden door Carol
Demunck, vaste begeleider van de buitenschoolse kinderopvang.
De inhoudelijke voorbereidingen worden opgenomen door Bren De Rycke, deskundige
welzijn en Marlies Callewaert, ouderbrugfiguur voor de gemeente Kuurne.
Naast de stagiaires en de professionele krachten, zetten ook enkele vrijwilligers uit
Kuurne en Harelbeke zich in om van deze zomerscholen en succes te maken.
Beide besturen verdelen de voorbereidende taken en de kosten voor het uitvoeren van
de zomerscholen ‘Zomerbad’ en ‘Letterbad’.
De kosten voor de zomerschool omvatten drukwerk, de aankoop van klein materiaal, een
bedanking voor de vrijwilligers en een afsluitfeestje waarbij de kinderen hun ouders
uitnodigen voor een hapje en een drankje.
Per bestuur een maximale kost van € 500 (mits er geen tent hoeft te worden geplaatst)
die in het budget voor 2020 werd voorzien.
Er is een bewustzijn dat de coronacrisis de vraag naar zomerscholen mogelijks groter
maakt dan het aanbod dat hierboven werd beschreven. Het is belangrijk hierbij te
benadrukken dat deze zomerscholen tot doel hebben het Nederlands op te frissen op
spelende wijze en het niet de bedoeling is eventuele leerachterstand ten gevolge van de
coronacrisis in te halen.
De zomerscholen zullen eerst binnen het onderwijsnetwerk bekend worden gemaakt
zodat zij de eerste kans krijgen om de kinderen toe te leiden waarvan zij inschatten dat
de nood het hoogst is. Pas in een tweede fase worden de zomerscholen bij de
welzijnsdiensten en een ruimer publiek bekend gemaakt.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau gaat akkoord met de intergemeentelijke samenwerking tussen
Harelbeke en Kuurne met als doel de organisatie van een zomerschool ‘Zomerbad’ voor
kinderen die thuis geen Nederlands spreken van 17 tot 21 augustus en van 24 tot 28
augustus 2020.
Artikel 2:
Het vast bureau gaat akkoord met de intergemeentelijke samenwerking tussen
Harelbeke en Kuurne met als doel de organisatie van een zomerschool ‘Letterbad’ voor
kinderen die thuis geen Nederlands spreken en naar het eerste leerjaar gaan. In het huis
van het kind in de voormiddagen van 24 tot 28 augustus 2020.
Artikel 3:
Het vast bureau gaat akkoord met het aansluiten van taalzwakkere kinderen mits zij door
de zorgcoördinator van hun school worden doorverwezen.
Artikel 4:
Het vast bureau gaat akkoord met een inschrijvingsgeld van € 10 voor het ‘Zomerbad’ en
€ 5 voor het ‘Letterbad’. Mia-tarief is van toepassing voor rechthebbenden, zij betalen €
2 voor het ‘Zomerbad’ en € 1 voor het ‘Letterbad’.
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Potjebuur 24 mei 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Potjebuur is een jaarlijkse feestdag die samenvalt met het Suikerfeest en waarbij we met
een lekker hapje naar de buren stappen. Een verbindend initiatief met Harelbeekse roots
want de bezielster ervan, Christine Moreel, is woonachtig te Hulste.
Stad Harelbeke organiseert samen met Samenlevingsopbouw sinds 2017 een Potjebuur
in de GS9 (ontmoeting, sociale kruidenier en buurtwerk) waarbij iedereen een hapje
meebrengt.
De oproep om te Potjeburen wordt ook elk jaar binnen de communicatiekanalen van de
stad verspreid.
Dit jaar zorgen de corona-maatregelen er echter voor dat er geen Potjebuur in deze
versie kan doorgaan. Potjebuur wordt dit jaar een ‘Potjebuur op de zulle’ (zie mail in
bijlage van dit dossier).
Gezien stad Harelbeke heeft beslist minstens alle evenementen tot 31 mei te annuleren
en er bovendien bij het begin van de ramadan werd opgeroepen om in deze tijden van
corona geen voedsel naar vrienden, familie of buren te brengen, adviseren we vanuit de
het Huis van Welzijn en de Stad dit jaar niet in te zetten op Potjebuur of op de
communicatie naar de burgers over Potjebuur.
Ook binnen de werking van Samenlevingsopbouw werd beslist dit jaar niet in te zetten op
Potjebuur.

Hoewel een zeer mooi verbindend initiatief, zou het actief promoten van Potjebuur in
tegenstrijd lijken met de voorzichtigheid waartoe stad Harelbeke zijn burgers aanmaant.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau vindt het bewonderingswaardig dat een initiatief zoals Potjebuur door
Harelbeekse inwoners wordt opgezet, maar kan Potjebuur in 2020 niet actief promoten,
omwille van de corona-crisis.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

5

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 18 mei 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 12/05/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.
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Mededelingen.

Het vast bureau,

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

