DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Audio. Kennisname jaarrekening 2019 en goedkeuring toetreding van
zeven lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten tot de vereniging
Audio.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier ‘Audio.
Kennisname jaarrekening 2019 en goedkeuring toetreding van zeven lokale besturen of
ervan afhankelijke entiteiten tot de vereniging Audio.’ op de dagorde te plaatsen van de
OCMW-raad van juli 2020.
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W13. Kennisname jaarrekening 2019.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier ‘W13.
Kennisname jaarrekening 2019.’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van juli
2020.
Secretarie
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Hervaststellen dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 13.07.2020.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 13.07.2020 in de feestzaal van cc het SPOOR, en volgende punten op de
dagorde van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
1

Beheersovereenkomst betreffende de integratie van de stad Harelbeke en het
OCMW Harelbeke. Goedkeuring.

2

Delegaties in de sector personeel. Goedkeuring.

3

Voorafgaand visum. Voorwaarden en uitgesloten verrichtingen.

4

Begrip dagelijks bestuur. Vaststelling.

5

Audio. Kennisname jaarrekening 2019 en goedkeuring toetreding van zeven lokale
besturen of ervan afhankelijke entiteiten tot de vereniging Audio.

6

W13. Kennisname jaarrekening 2019.

HUIS VAN WELZIJN
7

Samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen

DEPARTEMENT FINANCIËN
8

Hervaststellen lijst nominatieve subsidies 2020.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
9

Vragenkwartiertje.

Personeel

4

Aanstelling ihkv tijdelijke tewerkstelling artikel 60.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst gaf in zitting van 22/6/2020 positief advies voor de
aanstelling (geschrapt) in een arbeidscontract artikel 60§7.
De aanstelling van (geschrapt) kadert in een traject TWE (Tijdelijke werkervaring) en
heeft als doel werkervaring op te doen enerzijds en anderzijds voldoende arbeidsdagen
op te bouwen om het recht op sociale uitkeringen te openen.
(geschrapt) start in een voltijdse tewerkstelling en gaat aan de slag bij Food Act 13, als
chauffeur.
De aanstelling gaat in op 1/7/2020 en loopt bij wijze van proef tot en met 31/7/2020. Na
gunstige evaluatie wordt de aanstelling verlengd tot het einde van de maand waarin het
aantal arbeidsdagen bereikt is, die nodig zijn voor het verkrijgen van een volledig
voordeel van bepaalde sociale uitkeringen. Gedurende deze periode van tewerkstelling
kan de arbeidsplaats of de functie veranderen, dit om voldoende ervaring te kunnen
opbouwen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3,2°;
- Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3/7/1978
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) aan in een arbeidscontract artikel 60§7 voor bepaalde duur, dat
aanvangt op 1/7/2020.
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld.
Artikel 3:
Deze aanstelling neemt een einde op 31/7/2020 indien betrokkene ongunstig wordt
geëvalueerd. Bij een gunstige evaluatie, stopt de verlengde aanstelling aan het einde
van de maand waarin het aantal arbeidsdagen bereikt is, die nodig zijn voor het

verkrijgen van een volledig voordeel van bepaalde sociale uitkeringen. Tijdens die
tewerkstellingsperiode kan de betrokkene veranderen van functie en/of werkplaats.

5

Ontslag maatschappelijk werker.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) is sinds 29.08.2011 in dienst bij het OCMW van Harelbeke. Sinds september
2018 is (geschrapt) actief als maatschappelijk werker binnen het OCMW.
Met zijn schrijven van 22.06.2020 verzoekt (geschrapt) om zijn arbeidsovereenkomst bij
het OCMW van Harelbeke te beëindigen.
Er dient een opzegtermijn te worden nageleefd van 13 weken. Deze gaat in op maandag
29.06.2020. Betrokkene is bereid deze opzegtermijn volledig op te nemen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het decreet, inzonderheid art. 56 §3, 2°;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het schrijven van 22.06.2020 van (geschrapt), contractueel
maatschappelijk werker binnen ons bestuur en verklaart zich akkoord - op verzoek van
betrokkene - met de uitdiensttreding na de te presteren opzeg van 13 weken.
Verzekeringen
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Opzegging verzekeringen door Belfius. Kennisname.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
Op 23.06.2020 besliste het college, gezien een dreigende opzegging door Belfius van de
verzekeringspolissen die de stad en het OCMW bij deze maatschappij hebben, als volgt:
“Beslist ingeval van opzegging de opgezegde verzekeringen slechts voor 1 jaar op de
markt te zetten om ze dan – per 01.01.2022 – opnieuw te kunnen opnemen in het
geheel van de polissen met zelfde vervaldag (in principe om de 4 jaar).
Beslist, ingeval van opzegging van verzekeringspolissen daartoe - zowel voor de stad als
het OCMW - beroep te doen op de ondersteuning van AON Belgium BVBA te 1831

Diegem via bestelbonprocedure en zonder concurrentie met het oog de studie van de
situatie, de opmaak van het bestek, het opstellen van het gunningsverslag en het
voorstel tot gunning voor de hiervoor bedoelde polissen.
De bestelbon waarvan sprake zal, zowel voor de stad als het OCMW, op naam van de
stad worden opgemaakt als er effectief een opzeg komt.”
De opdracht werd geraamd op 3.000 euro excl. BTW.
Het vast bureau hechtte op 23.06.2020 zijn akkoord aan voormelde collegebeslissing.
2.
Op 26.06.2020 werd vanwege Belfius een opzegbrief voor volgende risico’s met volgende
einddatum van dekking ontvangen:
-

Polis
Polis
Polis
Polis

29.1848.407
29.1848.404
29.1848.401
26.1732.293

–
–
–
–

Alle risico’s kunst
Verzekering diefstal
alle risico’s electronica
Brandverzekering gebouwen

3.
Gelet op het voorgaande moet de beslissing van 23.06.2020 effectief worden geactiveerd
en moet er uitvoering aan worden gegeven.
4.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid en zonder zich
daartoe te willen beperken artikel 92.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Neemt kennis van de voormelde opzeggingen.
Beslist tot activering en effectieve uitvoering van de beslissing van 23.06.2020 wat het
OCMW betreft.
De dienst verzekeringen zal verder het nodige moeten doen.

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 29 juni 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 23/06/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.
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Mededelingen.

Het vast bureau,

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De waarnemend algemeen directeur
Frank Detremmerie

De waarnemend voorzitter
Francis Pattyn

