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Selectieprocedure maatschappelijk werker (B1-B3). Kennisname en
vaststelling van de kandidatenlijst.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de OCMW-raad van 15.06.2020 werd het besluit genomen met betrekking
tot de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam en
de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de personeelsformatie en de
vaststelling van de overgangsformatie.
Het vast bureau heeft in zitting van 07.07.2020 beslist een selectieprocedure op te
starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk
werker (B1-B3).
Het vast bureau besliste tevens deze in te vullen via een gelijklopende aanwervings- en
bevorderingsprocedure.
De publicatie vond plaats vanaf 09.07.2020 tot en met 23.08.2020 en de vacature werd
op volgende wijze, via het nieuw softwaresysteem octopus-talentlink, bekendgemaakt :
-

publicatie via de VDAB, Facebook, Twitter, Linkedin, Stepstone en Belgiëvacature
group;
publicatie op de website Stad Harelbeke;
de interne personeelsleden werden ingelicht via het intranet;
spontane sollicitanten werden op de hoogte gebracht.

Kandidaturen die uiterlijk op 23.08.2020 werden verstuurd, zijn rechtsgeldig ingediend.
Een overzicht van de ingediende kandidaturen:
(geschrapt)
In toepassing van de bepalingen van het artikel 14 § 1 tot en met 5 van de
rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel, dient het vast bureau te oordelen over
de geldigheid van de ingediende kandidaturen.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 14§3 laatste alinea van de
rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel, dienen alle kandidaten waarvan hun
ingediende kandidatuur niet geldig werd bevonden, schriftelijk in kennis gesteld te
worden van de weigering van hun kandidatuur. De weigering moet formeel worden
gemotiveerd.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 23 van de rechtspositieregeling voor het
OCMW-personeel, dienen alle kandidaten waarvan hun ingediende kandidatuur geldig
werd bevonden, uitgenodigd te worden naar de eerste selectieproef binnen de hier
bedoelde selectieprocedure.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 23 van de rechtspositieregeling voor het
OCMW-personeel, wordt een preselectie georganiseerd als gevolg van het hoge aantal
kandidaten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen.
-

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

-

De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :

de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving,
selectieprocedure en de bevordering

“Bijlage I. Diplomavoorwaarden”;

“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”;

“Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel”.

de

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
1.1

Volgende kandidaten worden toegelaten tot de eerste selectieproef binnen de
selectieprocedure voor ‘maatschappelijk werker (B1-B3)’ :
(geschrapt)
1.2. Volgende kandidaten worden onder voorbehoud toegelaten tot de eerste
selectieproef binnen de selectieprocedure voor ‘maatschappelijk werker (B1-B3)’, mits
het nog voorleggen van het vereiste diploma:
(geschrapt)
1.3. Volgende kandidaten worden niet toegelaten tot de selectieprocedure voor
‘maatschappelijk werker (B1-B3)’ omdat ze niet voldoen aan de gevraagde
diplomavoorwaarden:
(geschrapt)
1.4. In toepassing van de bepalingen van het artikel 23 van de rechtspositieregeling voor
het OCMW-personeel, wordt een preselectie georganiseerd als gevolg van het hoge
aantal kandidaten.
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Goedkeuring doorstorting opbrengst verkoop grond hooiland
Gavermeerschen.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 24 augustus heeft het OCMW 30.592,80 euro ontvangen van VLM grondenbank voor
de verkoop hooiland Gavermeerschen Harelbeke sectie B nummer 277 B P0000.
Er is politieke overeenstemming dat de opbrengsten van de verkopen gebruikt worden
voor de (mede)financiering van investeringen in de ouderenzorg van het Zorgbedrijf.
Het gaat over de verkoop van volgende grond:
Kavel
Perceel
hooiland

Ligging
Harelbeke

Oppervlakte
42a 49ca

Koper
VLM –
grondenbank

Bedrag
30.592,80 €

Er is een investeringstoelage voorzien op budgetsleutel 664000/095900 D03/AP06/01
voor overdracht van opbrengsten uit verkoop van gronden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent goedkeuring om de gerealiseerde opbrengsten uit de verkoop van hooiland
Gavermeerschen door te storten op rekening BE96 0910 0855 3005 van het Zorgbedrijf
na het verlijden van de aktes en na ontvangst van de effectieve verkoopsom.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Buitenschoolse kinderopvang op pedagogische studiedagen.

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

De 3 stedelijke scholen van Harelbeke hebben 3 pedagogische studiedagen en 2
facultatieve vrije dagen ingepland in het schooljaar 2020-2021. Deze gaan door op
dezelfde dagen:
-

Pedagogische studiedagen:
o vrijdag 16 oktober 2020
o woensdag 10 februari 2021
o vrijdag 12 maart 2021

-

facultatieve vrije dagen:
o 26 maart 2021 (E3 prijs)
o 25 mei 2021

De 2 voorbije schooljaren werd er opvang voorzien door de vaste begeleiders op de
pedagogische studiedagen. De vaste begeleiders namen elk een deel van de dag voor
hun rekening, eventueel aangevuld met vrijwilligers of wijkwerkers indien er veel
inschrijvingen zijn.
Deze dagen worden samen voorbereid door beide vaste begeleiders, op deze manier
wordt er een kwalitatief programma voorzien.
Het aantal kinderen varieerde per school en per pedagogische studiedag, maar het
gemiddelde was 15 kinderen. Het minimum was 9 kinderen, het maximum 25.
Op pedagogische schooldagen wordt er opvang voorzien naar analogie van andere
dagen. Er vallen 2 pedagogische studiedagen op vrijdag, dus dan kan er opvang voorzien
van 7u tot 17u. Op de pedagogische studiedag die op een woensdag valt, zal er in school
Zuid en school Centrum opvang voorzien worden van 7u tot 17u en in school Noord van
7u tot 14u.
De prijs die de ouders moeten betalen, bedraagt 5 euro voor een halve dag en 10 euro
voor een volledige dag.
Op 26 maart en 25 mei zijn er 2 facultatieve verlofdagen ingepland. Dan wordt geen
opvang voorzien.
Er wordt gevraagd om op voorhand in te schrijven om voldoende begeleiding en
spelmateriaal te voorzien. Inschrijven kan via mail of op papier.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau beslist dat er buitenschoolse kinderopvang voorzien zal worden op de
pedagogische studiedagen op 16 oktober, 10 februari en 12 maart. Deze zal doorgaan
van 7u tot 17u. Op school Noord zal de opvang op woensdag 10 februari zijn van 7u tot
14u.

Artikel 2
Op de facultatieve verlofdagen zal er geen opvang voorzien worden door de
buitenschoolse kinderopvang.
Artikel 3
De kostprijs bedraagt 5 euro voor een halve dag en 10 euro voor een volledige dag.
Artikel 4
Er zullen brieven verspreid worden naar de ouders om deze pedagogische studiedagen en
mogelijkheid tot opvang aan te kondigen. Ouders zullen gevraagd worden om op
voorhand in te schrijven via mail of op papier.
DEPARTEMENT FACILITY
Facility - Overheidsopdrachten
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Verzekeringen Materiële Schade en Aansprakelijkheid 1/01/2021 t.e.m.
31/12/2021. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma's.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Verzekeringen Materiële Schade en Aansprakelijkheid
1/01/2021 t.e.m. 31/12/2021” werd een bestek met nr. NH-20.022 opgesteld door
mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Verzekeringen Materiële Schade);
* Perceel 2 (Verzekeringen Aansprakelijkheid),
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 70.247,93 excl. btw of
€ 85.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Stad Harelbeke de
procedure zal voeren en in naam van Zorgbedrijf Harelbeke en het OCMW Harelbeke bij
de gunning van de opdracht zal optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging.
Volgende ondernemers komen in aanmerking om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Liège;
- AXA Belgium, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde);
- P&V Verzekeringen, Koningstraat 151 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node).
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 23 september 2020 om 10.00
uur voorgesteld.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet), en
meer bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in
naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor
de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2020 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek met nr. NH-20.022 en de raming voor de opdracht “Verzekeringen Materiële
Schade en Aansprakelijkheid 1/01/2021 t.e.m. 31/12/2021”, opgesteld door mevrouw
Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 70.247,93 excl. btw of
€ 85.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor de uitgenodigde firma's).

Artikel 4:
Stad Harelbeke wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van
Zorgbedrijf Harelbeke en het OCMW Harelbeke bij de gunning van de opdracht op te
treden.
Artikel 5:
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 6:
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Liège;
- AXA Belgium, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde);
- P&V Verzekeringen, Koningstraat 151 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node).
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Doorlichting en eventuele begeleiding nieuwe overheidsopdracht
Verzekeringen Verschillende Besturen. Goedkeuring bestek, gunningswijze
en raming (7.272,73 euro + 21%).

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 juni 2020
principiële goedkeuring aan de opdracht “Doorlichting en Eventuele begeleiding nieuwe
overheidsopdracht Verzekeringen Verschillende Besturen” tegen een initieel geraamd
bedrag van € 8.800,00 incl. btw.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-20.011 opgesteld door
mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
* Vast gedeelte : Deelopdracht 1 - Doorlichting van risico's en verzekeringen
* Voorwaardelijk gedeelte : Deelopdracht 2 - Voorbereiding, begeleiding en coördinatie
bij de gunningsprocedure, onderhandelingen met kandidaat verzekeraars, opmaak
gunningsvoorstel en controle van nieuwe polissen aan de hand van het bestek en
toewijzing
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.272,73 excl. btw of € 8.800,00
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Stad Harelbeke ook optreedt in naam van
Politiezone Gavers (Harelbeke-Deerlijk), Gemeente Deerlijk, OCMW Harelbeke,
Zorgbedrijf Harelbeke, OCMW Deerlijk, Kerkfabriek Sint-Salvator, Kerkfabriek Sint-Rita,
Kerkfabriek Sint-Augustinus en Kerkfabriek St Petrus Hulste bij de gunning van de
opdracht.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 616130/011000.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 89, § 1, 2°
(het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 57,
en meer bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in
naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor
de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek met nr. NH-20.011 en de raming voor de opdracht “Doorlichting en Eventuele
begeleiding nieuwe overheidsopdracht Verzekeringen Verschillende Besturen”, opgesteld
door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 7272,73 excl. btw of € 8.800,00
incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 616130/011000.
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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 31 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
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 25/08/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.46 uur.

De algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

