DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Wonen Regio Kortrijk cvba. Algemene vergadering van 25 juni 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 11.06.2020 ontving het OCMW de uitnodiging van de algemene vergadering van cvba
Wonen Regio Kortrijk. De algemene vergadering van cvba Wonen Regio Kortrijk gaat
door op donderdag 25.06.2020 om 19.00 u. via videoconferentie.
De agenda van de algemene vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019.
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019.
Verslag van de commissaris.
Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris.
Statutaire benoeming commissaris.

Het verslag van de commissaris ontbrak in het bundel. Dit verslag werd per mail
opgevraagd.
Cvba Wonen Regio Kortrijk vraagt om uiterlijk tegen woensdag 24.06.2020 de deelname
aan de vergadering te bevestigen zodat de nodige praktische info kan bezorgd worden
voor de videoconferentie.
Schepen Lynn Callewaert, vertegenwoordiger voor het OCMW Harelbeke, zal deze
vergadering kunnen bijwonen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de algemene vergadering van cvba Wonen Regio
Kortrijk op 25.06.2020.
Personeel
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Vacant verklaring 1 VTE deskundige (B1-B3) en aanstelling van een
deskundige brugfiguur kinderarmoede en onderwijs (B1-B3), binnen het
Huis van Welzijn.

Het vast bureau,
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.
Om reden van dienstcontinuïteit besliste het vast bureau op 31.03.2020 een
selectieprocedure op te starten voor het aanwerven en aanleggen van een
wervingsreserve voor de functie van 1 VTE deskundige brugfiguur kinderarmoede en
onderwijs (B1-B3), binnen het departement Huis van Welzijn. Het vast bureau besliste
tevens deze in te vullen via een aanwervings- en bevorderingsprocedure.
De functie staat voorlopig nog niet omschreven in de formatie en organogram, maar zal
bij eerstvolgende formatiewijziging in de OCMW-raad van 15.06.2020 voorzien worden.
Het vast bureau heeft in zitting van 30.04.2020 kennis genomen van de ingeschreven
kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Op 19.05.2020 en 20.05.2020, 21.05.20-25.05.2020 en 02.06.2020 werden
respectievelijk de preselectie, thuisopdracht en mondelinge proef georganiseerd.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 02.06.2020 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven (in volgorde volgens de behaalde resultaten) :
-

(geschrapt)

Het vast bureau heeft 09.06.2020 kennis genomen van de resultaten van de
selectieprocedure.
De kandidaten zijn geslaagd in een aanwervingsexamen dat in gelijke mate en integraal
overeenstemt met het aanwervingsexamen voor statutair personeel en kunnen derhalve
in dienst genomen worden met een contract van onbepaalde duur.
Het volledig dossier, alsmede het individuele dossier van de kandidaten hebben ter
beschikking gelegen voor de leden van het vast bureau.
Met inachtname van de examenuitslag, alsmede de titels en verdiensten van de
kandidaten.
(geschrapt) komt als best gerangschikte kandidaat uit de selectieproeven.
Volgens het vast bureau zijn er geen andere argumenten om de rangschikking van de
kandidaten, zoals de examenuitslag het aangeeft, te wijzigen.
Betrokkenen werden opgenomen op de wervingsreserve vastgesteld door het vast
bureau in zitting van 09.06.2020, ingaand op 09.06.2020 en geldig voor een periode van
3 jaar.
Uit deze wervingsreserve kan zowel geput worden voor benoeming in statutair verband,
alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling.
(geschrapt) voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden en komt in aanmerking om
aangesteld te worden als deskundige brugfiguur kinderarmoede en onderwijs
(B1-B3) op contractuele basis en dit met ingang van 01.09.2020.
De resterende kandidaten blijven verder opgenomen op de lopende wervingsreserve.

In toepassing van bovenstaande beslissingen en in uitvoering van de
rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel dient het vast bureau nu volgende
beslissingen te nemen :
1. Cfr. Artikel 5§2 - 1 VTE functie van deskundige (B1-B3) vacant te verklaren;
2. Cfr. Artikel 5§2, §3 en §1 - de vacant verklaarde functie in te vullen vanuit de
bestaande wervingsreserve van deskundige brugfiguur kinderarmoede en
onderwijs (B1-B3).
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:
Er wordt 1 VTE deskundige (B1-B3) vacant verklaard, met onmiddellijke ingang.
Artikel 2:
De in artikel 1 vacant verklaarde functie zal worden ingevuld vanuit de lopende
wervingsreserve van deskundige brugfiguur kinderarmoede en onderwijs (B1-B3),
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 09.06.2020,
ingaand op 09.06.2020 en geldig voor een periode van 3 jaar.
Artikel 3:
Stelt (geschrapt), aan als contractueel deskundige brugfiguur kinderarmoede en
onderwijs (B1-B3), voor een periode van onbepaalde duur en dit met ingang van
01.09.2020.
Mevrouw Decorte staat als 1ste gerangschikt op de hiervoor vermelde wervingsreserve.
Artikel 4:
De prestaties van betrokkene worden vastgesteld op 38 uur per week.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Voorstel tot betaling Bijdragen W13 2020

Het vast bureau,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Sinds 2015 is W13 actief, de werking en impact op het regionale welzijnsbeleid is niet
meer weg te denken. De jaarlijkse werkingsbijdrage werd verhoogd van 0,5 euro naar 1
euro per inwoner miv 2020, zie goedgekeurde statutenwijziging van W13 op OCMW Raad
van 18.11.2019, maar wordt verdeeld over het OCMW/Huis van Welzijn en het
zorgbedrijf. De bijdrage voor het OCMW Harelbeke voor 2020 betekent 28.144 euro.
Waarvan 14.072 euro door gefactureerd wordt aan het zorgbedrijf.
In 2017 werd samen met de besturen van W13 beslist om gezamenlijk beroep te doen op
Solentra voor de ondersteuning in het begeleiden van asielzoekers met een
traumaproblematiek. De bijdrage werd verdeeld over de verschillend besturen op basis
van het aantal inwoners. Het bedrag voor 2020 = 3.246,96 euro.
In 2017 werd samen met de besturen van W13 beslist om gezamenlijk de
toegankelijkheid van de kwetsbare doelgroepen tot de woonmarkt aan te pakken d.m.v.
de opstart van de woonclub over de regio heen. De woonclub heeft een afspraken
moment in elke gemeente, zij ondersteunen de kwetsbare burgers in het zoeken naar
een duurzame huisvesting i.s.m. met het Huis van Welzijn. De bijdrage voor 2020 =
8.751,07euro
In 2018 werd het voedsel verdeel platform voor voedseloverschotten Foodact opgestart
in Zuid-West-Vlaanderen i.s.m. W13, d.m.v. subsidies en bijdrage van de lokale
besturen.
De bijdrage voor 2020 = 3104 euro (factuur van 4116,69 euro, maar met een creditnota
van 1012,69 euro)
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
 Goedkeuring statutenwijziging W13 dd; van 29.11.2019
 Goedkeuring regionale intekening ondersteuningspakket traumabegeleiding door
Solentra, goedkeuring in zitting van 23.03.2017 OCMW raad
 Goedkeuring samenwerking W13: toegankelijk woonmarkt voor kwetsbare
doelgroepen in zitting van 23.03.2017 OCMW raad
 Goedkeuring opstart regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen in
zitting van 18/01/2018.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het uitbetalen van:
de jaarlijkse werkingsbijdrage voor 2020 aan W13 t.b.v. 28.144 euro
Het bedrag is voorzien op budgetsleutel 649430 |090000|
Het Vast Bureau gaat akkoord met het uitbetalen van:
de jaarlijkse bijdrage voor samenwerking met Solentra 2020 aan W13 t.b.v. 3.246,96
euro
Het bedrag is voorzien 649430 |090000|D03/RG01/03

Het Vast Bureau gaat akkoord met het uitbetalen van:
de jaarlijkse bijdrage voor samenwerking met de woonclub 2020 aan W13
t.b.v. 8.751,07 euro
Het bedrag is voorzien 649430 |093000|D11/AP02/01
Het Vast Bureau gaat akkoord met het uitbetalen van:
de jaarlijkse bijdrage voor samenwerking met Foodact 2020 aan W13 t.b.v. t.b.v. 3104
euro (factuur van 4116,69 euro en creditnota van 3104 euro)
Het bedrag is voorzien 649430 |090000|D02/RG02/01
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Buitenschoolse kinderopvang op de laatste schooldag.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op de laatste schooldag, dinsdag 30 juni 2020 worden er in het stedelijke scholen lessen
voorzien tot ’s middags. Daarna kan er buitenschoolse kinderopvang voorzien worden.
In het schooljaar 2019-2020 werd er opvang voorzien voor de hele namiddag, tot 17u.
Dit is het gangbare uur dat de opvang sluit op vrijdag.
Die namiddag bleek dat er wel kinderen in de opvang aanwezig waren, dus dat er zeker
een nood was aan opvang. Maar de meeste kinderen bleven maar enkele uurtjes. Het
waren enkelingen die tot ’s avonds aanwezig waren.
Daarom zouden we, in overleg met de directies van de scholen, voorstellen om opvang
aan te bieden tot 13u30. Op die manier kunnen kinderen gebruik maken van de opvang
indien de ouders niet tijdig aan de school geraken ’s middags.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De raad beslist dat er op 30 juni 2020 opvang voorzien zal worden door de
buitenschoolse kinderopvang tot 13u30. De gangbare tarieven zullen hiervoor gevorderd
worden.
Artikel 2:
De ouders zullen door middel van een brief op de hoogte gebracht worden van dit
aanbod. Er dient niet vooraf ingeschreven te worden.
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Ontvangst subsidie Cera voor informaticamateriaal GS9.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Cera wil investeren in welvaart en welzijn en doet dit door projecten financieel te
ondersteunen op zes domeinen: armoede, kunst & cultuur, land- en tuinbouw,

coöperatief ondernemen, lokale initiatieven in het onderwijs en jeugdwerk en zorg in de
samenleving.
De ondersteuning gaat naar een Belgische organisatie voor een project georganiseerd in
België. De financiële steun komt ten goede aan een vereniging of organisatie. Deze mag
geen vennootschap zijn en geen commercieel oogmerk dragen. De steun komt
rechtstreeks ten goede aan de organisatie of vereniging en voldoet aan de voorwaarden:
samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen. Eén vereniging kan maximaal om de
drie jaar steun vragen voor een bepaald project. Een regionale adviesraad beslist over
de goedkeuring van de projecten.
In voorjaar 2020 werd info ingewonnen over deze subsidielijn. Gezien de thema’s waarop
ingezet wordt door Cera, werd deze subsidie voorgesteld in Huis van Welzijn en in het
stedelijk onderwijs. Beide domeinen hadden de intentie een subsidiedossier in te dienen.
Omwille van covid-19 lagen de prioriteiten binnen het onderwijs ineens helemaal elders
en werd de indiening verdaagd naar een later moment. Er zijn drie instapmomenten per
jaar.
Huis van Welzijn werkte echter wel een dossier uit voor de aankoop van
informaticamateriaal voor GS9. Dit materiaal zal gebruikt worden tijdens
ontmoetingsmomenten en op activiteiten voor maatschappelijke kwetsbare inwoners.
Vaak stellen mensen dan informele vragen over bv. vakantieopvang, inschrijven voor een
sportles, of over online een afspraak maken. Op vandaag wordt dan telkens de laptop
van een maatschappelijk werker gebruikt. Via deze subsidie werd een laptop, printer, en
een tvscherm voor projectie aangevraagd.
Op die manier werken we aan de zelfredzaamheid van het individu en kunnen we ook als
er in grotere groep uitleg wordt gevraagd projecteren. Ook in info- en
vormingsmomenten zal dit ondersteunend werken. We gaan concrete hulpvragen kunnen
behartigen en digitale vaardigheden aanscherpen en waar nodig de info afdrukken en
meegeven met betrokkene.
De subsidie-aanvraag werd ingediend tegen 1 april 2020. In de loop van de maand mei
kregen we een positief bericht dat 2000 euro zou toegekend worden voor deze aanvraag.
De totale kost van deze aankoop bedraagt: 2360,64 euro. De overige middelen worden
uit de werkingsmiddelen van GS9 gehaald. De aankoop verloopt via IT.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau neemt kennis van de goedkeuring van de Cera subsidie van 2000 Euro
voor de aankoop van IT materiaal in GS9. Het resterend saldo van 360,64 wordt uit het
werkingsbudget van GS9 gehaald.
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Toekennen ontbrekende sociaal pedagogische toelagen 2019.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

De sociaal pedagogische toelage kent jaarlijks een bedrag van 150 euro toe aan de ouder
of de persoon die deze vervangt en die instaat voor de verzorging van een kind met
beperking tot en met het jaar waarin het kind 21 jaar wordt.
De aanvragen voor 2019 werden goedgekeurd in het vast bureau van 24 maart 2020.
Achteraf bleek dat een aantal aanvragen al ingediend was (gedeeltelijk of volledig) maar
nog niet goedgekeurd en uitbetaald. Door een materiële vergissing werden tijdig
ingediende aanvragen niet meegenomen in de beslissing. Deze liggen nu voor met de
vraag tot goedkeuring.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

reglement sociale pedagogische toelage hervaststelling d.d.14.06.2010,
overzicht aangevraagde toelagen.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau stemt in met de uitbetaling van de sociaal pedagogische toelage tbv 150
euro per kind, voor de 11 ontbrekende aanvragen van 2019 zoals aangegeven in de
beraadslaging.
(geschrapt)
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Toekennen ontbrekende vakantietoelagen 2019.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De vakantietoelage kent jaarlijks een bedrag van 50 euro toe aan personen die recht
hebben op een verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van 66 % en personen die een integratietegemoetkoming, een
inkomensvervangende tegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden
genieten.
De aanvragen voor 2019 werden goedgekeurd in het vast bureau van 24 maart 2020.
Achteraf bleek dat een aantal aanvragen al ingediend was (gedeeltelijk of volledig) maar
nog niet goedgekeurd en uitbetaald. Door een materiële vergissing werden tijdig
ingediende aanvragen niet meegenomen in de beslissing. Deze liggen nu voor met de
vraag tot goedkeuring.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

Reglement vakantietoelage aan langdurig zieken en mensen met een beperking.
Hervaststelling. d.d.14.06.2010.
Aanpassing aan het hervastgestelde reglement vakantietoelage. d.d.14.09.2010.
overzicht aangevraagde toelagen.

Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau stemt in met de uitbetaling van de vakantietoelage tbv 50 euro per
persoon, voor de 8 ontbrekende aanvragen van 2019 zoals aangegeven in de
beraadslaging.
(geschrapt)
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Schoolbabbels sept - dec 2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het project Schoolbabbels kende zijn aanvang in schooljaar 2017-2018 toen het project
werd geselecteerd binnen een projectoproep Nederlands oefenen van het Agentschap
Integratie en Inburgering, en werd volledig gesubsidieerd tot eind juni 2019.
In de zitting van 10 september 2019 heeft het college zich akkoord verklaard om de
Schoolbabbel (afwisselend in de Centrumschool en VBS Sint-Rita) te blijven organiseren
tot eind juni 2020.
De periode januari 2020 – juni 2020 zou door het Huis van Welzijn worden benut om het
aanbod Schoolbabbels door te lichten en af te stemmen binnen het strategisch
meerjarenplan 2020 – 2025 met de diensten onderwijs en welzijn.
Corona heeft echter roet in het eten gestrooid om deze afstemming op adequate wijze te
laten verlopen. De scholen hadden andere zorgen, waardoor er nog geen kansen zijn
geweest om de verdere uitrol van de tweewekelijkse schoolbabbels en het daarbij
horende engagement op kwalitatieve wijze te bespreken.
Er wordt het vast bureau dan ook voorgesteld deze afstemming te laten plaatsvinden in
de periode september – december 2020. Op die manier kunnen de scholen worden
benaderd met én het aanbod van de brugfiguur onderwijs én de Schoolbabbels.
Op de vraag welke scholen interesse hadden in een Schoolbabbel, kwam een positief
antwoord van:
-

Vrije basisschool Sint-Rita
Stedelijke basisschool Centrum
GO Ter Gavers

Scholen die op basis van de leerlingenkenmerken (zie grafiek hieronder), zeker in
aanmerking komen voor een Schoolbabbel.

De vraag werd echter aan de scholen gesteld in volle corona-periode. Er kan niet van
worden uitgegaan dat andere scholen geen interesse hebben, de vraag is naar alle
waarschijnlijkheid ondergesneeuwd geraakt in de organisatie van de heropstart van de
scholen.
Er wordt het vast bureau dan ook voorgesteld om een Schoolbabbel te organiseren in de
periode september – december 2020 in de scholen die nu hun interesse hebben laten
blijken.
Om tegemoet te komen aan de noden van de andere scholen, kan een Schoolbabbel in
het Huis van het Kind worden georganiseerd in dezelfde periode.
De corona-crisis heeft vele pijnpunten zeer zichtbaar gemaakt, het ontbreken van digitale
kennis om de kinderen bij hun huistaken te begeleiden was daar zeker één van.
Er zal in de Schoolbabbel in het Huis van het Kind, naast het oefenen van Nederlands en
het bijspijkeren van het begrip van de schoolse context, dan ook worden ingezet op het
bijbrengen van kennis van digitale leerplatformen zoals onder meer Kweetet en Bingel.
In de Schoolbabbels op de scholen zal er worden gewerkt rond het digitale leerplatform
dat de school gebruikt, website en Facebookpagina van de school, het aanmaken van een
emailadres en emailen, …
De budgetten om deze 4 Schoolbabbels in te richten in de periode september – december
2020, zijn voorhanden binnen de budgetlijn 090200 Integratiebeleid D04/AP02
AP02
Levenslang leren.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het vast bureau gaat akkoord met het inrichten van een tweewekelijkse Schoolbabbel in
VBS Sint-Rita, Stedelijke School Centrum en GO Ter Gavers voor de periode september –
december 2020.
Artikel 2:
Het vast bureau gaat akkoord met het inrichten van een tweewekelijkse Schoolbabbel,
waarbij verhoogde aandacht is voor het dichten van de digitale kenniskloof, in het Huis
van het Kind voor de periode september – december 2020.
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Oefenkansen Nederlands: Praattafels.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Sinds 2015 organiseert stad Harelbeke oefenkansen Nederlands in de vorm van
‘Praattafels’. Dit in samenwerking met Centrum voor Basiseducatie ‘Open School’ (CBE)
op dinsdagvoormiddag en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) op
donderdagavond.
In het schooljaar 2018 – 2019 kon de praattafel onder begeleiding van het CVO niet
doorgaan omwille van een interne reorganisatie. Deze euvels waren in 2020 van de baan
waardoor zij in de periode tussen eind januari en mei 2020 opnieuw een praattafel op
donderdagavond konden gaan begeleiden.
Omwille van corona, kon de praattafel op donderdagavond slechts 4 keer doorgaan.
10 deelnemers schreven zich echter in, wat voldoende mag worden geacht om deze
praattafel positief te evalueren. Ervaring leert ook dat deze groep groeit in de tijd.
De jaarlijkse kost voor het organiseren van de praattafel in samenwerking met CVO, is
afhankelijk van het profiel van de deelnemers (leefloon, asielzoeker, arbeidsongeschikt,
vermindering van de zelfredzaamheid, …) maar kan op een maximum van € 1500 op
jaarbasis worden geraamd.
De jaarlijkse kost voor het organiseren van de praattafel op dinsdagvoormiddag onder
begeleiding van het CBE bedraagt € 5150. Elk schooljaar biedt het CBE 35 uren gratis
aan, die ze financieren met eigen middelen (de periode september – december). En
factureren zij 50 uren, hetzij € 5150 voor de periode januari – juni.
De praattafel op dinsdagvoormiddag kende in het voorjaar van 2020, 23 inschrijvingen.
Beide leerkrachten hebben in de mate van het mogelijke, digitaal contact gehouden met
hun deelnemers tijdens de corona-crisis.
CBE en CVO zijn twee verschillende partners in de ondersteuning van de oefenkansen
Nederlands. Waar CBE expertise heeft in het lesgeven aan laagtaalvaardigen en
analfabeten, onderwijst het CVO op een hoger taalniveau.
Het samenwerken met beide partners én het organiseren van een oefenkans tijdens en
buiten de kantooruren zorgt voor een verscheiden aanbod.
Er wordt het college gevraagd dit reguliere beleid te bestendigen tot het einde van deze
legislatuur, zijnde eind 2025. Weliswaar mits jaarlijkse positieve evaluatie en afstemming
binnen het aanbod oefenkansen Nederlands.

De afspraken met CVO en CBE zullen per schooljaar worden gemaakt om het aanbod
wendbaar te houden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau gaat akkoord met het continueren van de praattafels onder begeleiding
van het CBE en het CVO tot het einde van deze legislatuur (eind 2025), op voorwaarde
dat de praattafels jaarlijks positief worden geëvalueerd en de afspraken met CVO en CBE
slechts per schooljaar worden gemaakt.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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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 15 juni 2020 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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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.
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 09/06/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

