Beslissing van de algemeen directeur van 14.09.2021
Aanstelling budgetbeheerders. Subdelegatie bevoegdheden m.b.t. de uitgaveen ontvangstencyclus.
De algemeen directeur van de stad Harelbeke en het OCMW-Harelbeke,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
Het college en het vast bureau hebben op 05.01.2021, elk wat hun bestuur betreft, de
plaatsing, gunning en uitvoering van alle overheidsopdrachten tot en met 10.000 euro,
excl. btw gedelegeerd aan de algemeen directeur. Daarnaast is de algemeen directeur
bevoegd om alle facturen, onkosten- en betaalnota’s goed te keuren met het oog op
betaling.
De algemeen directeur is van oordeel dat de goede en efficiënte werking van de dienst
zowel binnen de stad als binnen het OCMW de subdelegatie van de diverse elementen
van de uitgavencyclus aan de budgetbeheerders verantwoordt.
De algemeen directeur is bevoegd voor de organisatie van het organisatiebeheersysteem.
De procedures m.b.t. de uitgave- en ontvangstencyclus maken daar een wezenlijk
onderdeel vanuit en deze procedures worden als volgt uitgewerkt:




Handboek ‘beheer budgetten’: bevat het reglement budgetbeheerders en het
reglement kredietaanpassingen.
Handboek ‘uitgaven’: Bevat de diverse gemeenschappelijke richtlijnen voor alle
diensten m.b.t. overheidsopdrachten, toelagen en diverse operationele uitgaven.
Handboek ‘ontvangsten’: Bevat de diverse gemeenschappelijke richtlijnen voor
alle diensten m.b.t. retributies, belastingen, subsidies en andere operationele
ontvangsten.

Alle bevoegdheden van budgetbeheerders en de wijze waarop ze worden aangesteld
worden vastgelegd in het reglement budgetbeheerders. Het betreft een nieuw reglement
die voorheen niet bestond:





Deze eerste versie omvat de verantwoordelijkheden die budgetbeheerders hebben
m.b.t. het financieel management. De verantwoordelijkheden vatten uiteen in
twee onderdelen:
o Voorbereiden van beslissingen voor de bevoegde politieke organen
o Het nemen van beslissingen met financiële gevolgen i.f.v. de verkregen
subdelegatie door de algemeen directeur
Dit reglement bevat nog geen bevoegdheidsoverdracht m.b.t. de goedkeuring van
subsidieaanvragen en de goedkeuring tot betaling van toelagen. Voor de
uitwerking van deze bevoegdheidsverdeling is nog meer overleg noodzakelijk.
In dit reglement wordt verwezen naar een reglement kredietaanpassingen. Dit
reglement is eveneens onderhevig aan overleg en treedt binnenkort in werking.

2.
Blijkens art. 57 derde lid (gemeente) en art. 85 derde lid (ocmw) van het decreet lokaal
bestuur (DLB) kan de algemeen directeur de plaatsing, gunning en uitvoering in zowel de
gemeente als het OCMW toevertrouwen aan andere personeelsleden.

De beheersovereenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad en de OCMW-raad van
13.07.2020 tussen de stad en het OCMW voorziet de mogelijkheid van kruiselingse
delegatie.
Blijkens art. 218 van het decreet lokaal bestuur bepaalt het
organisatiebeheersingssysteem (OBS) op welke wijze de organisatiebeheersing wordt
georganiseerd. De diverse onderdelen van het OBS worden vastgesteld door de
algemeen directeur (art. 219 DLB).
De budgetbeheerders worden aangesteld via een aparte beslissing van de algemeen
directeur. In functie van de verschuivingen binnen de personeelsgroep worden er
volgende wijzigingen aangebracht aan de lijst van budgetbeheerders.
- Mevr. Mieke Vandoorne, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie (in vervanging
van Katrien Bekaert)
- Mevr. Céline Bleuzé, bibliothecaris (in vervanging van Jan Van Herreweghe)
Omwille van de eenduidigheid wordt de lijst van budgetbeheerders volledig
hervastgesteld.
3.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

het decreet lokaal bestuur (DLB), en inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken de aangehaalde artikelen en artikel 286.
de beslissing van 5 januari 2021 van het college van Burgemeester en Schepenen
m.b.t. de delegatie van bevoegdheden in de uitgavecyclus.
de beslissing van 5 januari 2021 van het Vast Bureau m.b.t. de delegatie van
bevoegdheden in de uitgavecyclus.
de beslissing van 6 januari 2021 van de algemeen directeur m.b.t. de aanstelling
van budgetbeheerders voor stad en ocmw Harelbeke.
De beslissing van 5 juli 2021 van de algemeen directeur m.b.t. de aanstelling van
budgetbeheerders voor stad en ocmw Harelbeke

BESLUIT:
Artikel 1:
De algemeen directeur stelt de lijst met budgetbeheerders opnieuw vast als volgt:
Login
acrt
anpp
bdrc
cdlm
cdpr
grss
dcrt
ddbs
evng
famz
fbss
fchr
fcls

Naam
Cortebeeck Anja
Noppe Ann
De Rycke Bren
Daelman Carlo
Deprez Cindy
Rassalle Gregory
Creytens Dieter
De Bosschere David
Van Gheluwe Evelien
Amez Frank
Bossuyt Frederik
Christiaens Frederique
Colson Frank

Dienst
Facility - poets
GGZ - patrimonium
HvW - mondiaal beleid
M&P
GGZ - ruimtelijke planning
HvW - school Zuid
Financiën
GGZ - ruimtelijke planning
VT - AHA!
VT - HAP!
VT - cultuur
Facility
Facility - aankoop

Login
fdcr
fdtr
fhll
fost
idcc
jcss
jdrc
cblz
mvnd
kbtr
kdsc
krtt
lpsn
mgss
mvnn
plmb
pltt
rblz
shmp
socdmd
socdsve
vprv
wdpd
wlns
ydbs
yrs

Naam
Decreus Frieke
Detremmerie Frank
Hellyn Frederik
Ost Frederik
Decock Inge
Coussement Jan
Deryckere Jenna
Bleuzé Céline
Mieke Vandoorne
Bauters Karel
Deschildre Karolien
Rutten Kirsten
Pison Leen
Gousseau Marthe
Vannieuwenhuyze
Michaël
Lambert Patricia
Lattré Pieter
Bleuzé Robbe
Himpens Stefan
Decuypere Micheline
Verhelst Sofie
Provost Valerie
Depuydt Wouter
Linseele Wouter
De Bosscher Yves
Raes Yann

Dienst
VT - archief en erfgoed
M&P - secretarie
ICT
Facility - energie
M&P - kabinet
Facility - gebouwen
Communicatie - BZ
VT - BIB
M&P - personeel
GGZ
HvW
Facility - preventie
HvW - school Noord
HvW - gezin & kind
VT - sport
SG De Balk
VT
VT - jeugd
Financiën
HvW
HvW - sociale dienst
HvW - school Centrum
GGZ - lokale economie
Communicatie
GGZ - milieu
Facility - groen

Artikel 2:
De verantwoordelijkheden van elke budgetbeheerder en de rapportering over de wijze van
uitvoering van de verleende delegaties is opgenomen in het reglement budgetbeheerder.
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