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Week van de duurzame gemeente - invulling.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het vast bureau van 14 juli 2020 werd er ingestemd met deelname aan de ‘Week van
de Duurzame Gemeente 2020’ van 18 tot 25 september.
Via de campagne krijgen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen lokale gezichten in de
Vlaamse steden en gemeenten. Deelnemende gemeenten duiden lokale duurzame helden
aan. De helden zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere
groepen die dagdagelijks duurzaam bezig zijn. Zij verpersoonlijken in hun gemeente één
of meerdere SDG(‘s). Zo verhoogt de gemeente de algemene bekendheid van de SDG’s
en zet ze bestaande duurzame initiatieven in de kijker.
Harelbeke nam reeds in 2018 deel met het hijsen van de SDG-vlag op het Wereldfeest
‘Ol Tegoare’ en het maandelijks belichten van een lokale held in het hblad.
In 2019 werd eveneens de SDG-vlag gehesen en werd er in de week van de duurzame
gemeente dagelijks een filmpje met duurzame initiatieven in en van stad Harelbeke
gepubliceerd.
Als SDG-voice 2020 kan stad Harelbeke uiteraard niet achterblijven.
Voor deze editie doen we beroep op onze inwoners en hun innerlijke duurzame held.
Middels de flyer in bijlage van dit dossier wordt hen gevraagd beeldmateriaal in te sturen
van hun kleine en grote heldendaden en worden meteen ook enkele haalbare tips
verspreid.
De flyer zal worden verdeeld met het Harelbeekse krantje en belandt in elke Harelbeekse
brievenbus.
De inzendingen zullen onder de aandacht worden gebracht op de website
www.duurzamegemeente.be en de Facebookpagina van de stad. Onder de inzendingen
zullen 10 Oarelbeke Weireldkoarten van € 50 worden verloot om burgers aan te sporen
deel te nemen.
De kost voor het drukwerk en de verspreiding (€ 1185,8), kan worden gerecupereerd in
het dossier ‘SDG-voice 2020’ waarvoor we middelen verworven van het FIDO. Corona
heeft het uitvoeren van de acties die in dat dossier beschreven stonden, vaak verhinderd
dus daar is nog budget beschikbaar.
De spotlight staat voor deze editie voornamelijk op de Harelbeekse burger, maar ook de
ambitie van onze stad, om in de komende jaren van decade of action, koers te zetten
naar een duurzame stad, zal worden belicht. Het is hét moment om enkele duurzame
ambities uit het SMJP in de kijker te zetten op de Facebookpagina van de stad:
-

Vrijdag 18 september:
o Strapdag – SDG 13 Kimaatactie
Zaterdag 19 september :
o Inzameling Kringloopwinkel Forestierstadion - SDG 12 Verantwoorde
consumptie en productie

-

-

-

Zondag 20 september:
o Hijsen van de SDG-vlag tijdens het wereldfeestoptreden – SDG 17
Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
o Overhandigen van cheques met de opbrengst van Harelbeke Feest! aan
drie goede doelen in het Zuiden met een bijzondere aandacht voor
gendergelijkheid – SDG 5 Gendergelijkheid
 Kiyodel (Oeganda): https://kiyodel-uganda.org/about
 Life School Ghana: https://lifeschoolghana.wordpress.com/
 Stichting F&M Tamazirt – jonge vereniging die zich inzet om met
behulp van lokale bevolking de armoede in berberdorpen (
oghenselen en omgeving) in het Zuiden van Marokko te bestrijden.
Hun doel is vrouwen een kans te bieden om onafhankelijk te
worden van de mannen door een ruimte te bouwen waar deze
vrouwen een vak kunnen leren (naaien, koken en verkoopbare
producten maken), maar ook leren lezen en schrijven.
Maandag 21 september:
o Internationale dag van de vrede, de vredesvlag wappert op vijf
verschillende locaties in de stad – SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke
publiek diensten
Dinsdag 22 september
o Scholenveldloop waarbij alle scholieren te voet naar één van de vier
belevingsparcours gaan – SDG 3 Goede gezondheid en Welzijn.
Woensdag 23 september:
o Aanleg Doornhoutsevoetweg – SDG 11 Duurzame steden en
gemeenschappen
Donderdag 24 september:
o Weken van de duurzame mobiliteit; beeldverslag van het pendelfonds met
Imog en Nerva - SDG 13 Klimaatactie
Vrijdag 25 september:
o De vijfde verjaardag van de SDGs
o Compilatiefilmpje van de inzendingen van de ‘Oarelbikse Weireldhelden’
o Bekend maken SDG kwartaalrapport

Het is alvast een krachtig signaal als het stadspersoneel en de college- en
gemeenteraadsleden in deze week de SDG-pin van Harelbeke dragen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau stemt in met het verspreiden van de flyer en uitvoeren van het
programma voor de week van de duurzame gemeente zoals in dit dossier beschreven.
Artikel 2:
Het vast bureau stemt in met het hijsen van de SDG-vlag van 20 september tot 25
september aan de masten bij het stadspark.

Artikel 3:
Het college stemt in met het schenken van de opbrengst van Harelbeke Feest! aan de
drie organisaties in dit dossier beschreven.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Onwaarden. Niet-fiscale vordering - deel 2/2020.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
Artikel 103 van het besluit van de Vlaamse Regering beleids- en beheercyclus stelt dat de
financieel directeur de bedragen die betaald moeten worden door schuldenaren van wie
de insolvabiliteit bewezen is door om het even welke bewijsstukken, als oninvorderbare
vordering mag boeken.
De vorderingen zoals opgelijst door de financiële dienst worden als oninvorderbare
vordering ingeschreven.
De lijst wordt toegevoegd aan onderhavig dossier.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van het besluit van de financieel directeur om 2536,84
euro in te laten schrijven als onwaarde voor de niet fiscale ontvangsten.
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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 7 september 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 01/09/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

