HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen: bepalen van
doelgroep en modaliteiten

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen: bepalen van doelgroep en
modaliteiten’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van september 2020.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 14 september
2020.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 14 september 2020 in de feestzaal van cc het SPOOR, en volgende punten op
de dagorde van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
HUIS VAN WELZIJN
Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen: bepalen van doelgroep en
modaliteiten
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
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Vragenkwartiertje.

Personeel

3

Ontslag op eigen verzoek begeleider buitenschoolse kinderopvang

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.07.2018 mevrouw Damaris
Cappoen aangesteld als begeleider buitenschoolse kinderopvang. binnen ons bestuur, op
contractuele basis voor onbepaalde duur met ingang van 01.09.2018.
Met haar schrijven van 17.06.2020 verzoekt (geschrapt) om haar arbeidsovereenkomst
bij het stadsbestuur van Harelbeke te beëindigen.
Er dient een opzegtermijn te worden nageleefd van 5 weken. Betrokkene vraagt om deze
te laten ingaan op maandag 5 juli 2020. Echter rekening houdend met de

ontvangstdatum van haar ontslag, gaat de opzegtermijn in op maandag 22.06.2020 en
loopt deze tot en met 26.07.2020.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 56 §3, 2°;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het schrijven van 17.06.2020 van (geschrapt) contractueel begeleider
buitenschoolse kinderopvang binnen ons bestuur en verklaart zich akkoord - met de
uitdiensttreding na wettelijke opzegtermijn van 5 weken ingaand op maandag
22.06.2020.
De uit diensttredingsdatum wordt vastgelegd op 26.07.2020.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Zorgbedrijf Harelbeke. Ter kennisgeving beslissingen RVB van 24 juni 2020

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 13 juli 2020 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van 24 juni 2020
ontvangen.
Omtrent de genomen beslissingen zijn er geen bezwaren te formuleren.
Het komt het vast bureau toe kennis te nemen van de overgemaakte overzichtslijst.
Verwijzend naar volgende wettelijke decretale en reglementaire bepalingen :
-

Artikel 485 van decreet over het lokaal bestuur.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten die werden
genomen door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van
24 juni 2020 :
-

5

Overdracht investeringskredieten 2019 naar 2020
Uittreding uit Audio WV
Beslissing wijziging rechtspositieregeling
Sectoraal akkoord – beslissing over de toepassing binnen Zorgbedrijf Harelbeke
Beslissing tot deelname aan de opdracht ‘doorlichting verzekeringsportefeuille
Stad Harelbeke en aangrenzende vesturen in 2020’
Aanpassing modaliteiten uitvoering tijdelijk opnamebeleid na opnamestop

Uitvoerbaar verklaren dwangbevel niet-fiscale vorderingen.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Artikel 177, 2de lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) voorziet in de
mogelijkheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel voor niet-fiscale invorderingen die
onbetwist, zeker en opeisbaar zijn. Het betreft vorderingen die de verschillende stappen
van de invorderingsprocedure hebben doorlopen maar onbetaald blijven. De nog
verschuldigde bedragen kunnen door tussenkomst van een deurwaarder ingevorderd
worden.
(geschrapt)
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het DLB, inzonderheid art. 177, 2de lid
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het vast bureau beslist over te gaan tot het uitvoerbaar verklaren van het dwangbevel
voor de openstaande niet-fiscale vorderingen, zoals voorgesteld door de financieel
directeur.
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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 24 augustus 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 18/08/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De wnd Algemeen directeur
Frank Detremmerie

De Voorzitter
Alain Top

