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1. Goedkeuren verslag vorige zitting
Geen opmerkingen

2. Kader aankopen en aankopen 2021-2022 (Stefan
Himpens/Frank Colson)
Patrick Claerhout: Een vraag mbt de selectiecriteria bij overheidsopdrachten. Kan in een opdracht
staan dat een Harelbeeks bedrijf voorrang moet krijgen?
Frank Colson: Dit is niet zomaar mogelijk omdat je dan het principe van “concurrentie toelaten” van
overheidsopdrachten niet respecteert (gelijke toegang). Tot 140.000 EUR is er wel de mogelijkheid
om eigen kandidaten aan te schrijven. Natuurlijk moeten hier wel meerdere bedrijven worden
aangeschreven en dient er een economische logica te zitten in de bedrijven die je aanschrijft.
Kathleen Duchi : Er staat in 2022 een infosessie gepland door de dienst economie om Harelbeekse
bedrijven meer uitleg te geven omtrent de procedures rond overheidsopdrachten.

Francis Pattyn: Er is veel administratie voor de diensten om bv ook bij niet gunning de bedrijven
aangetekend aan te schrijven. Is er daar evolutie in?
Frank Colson: Bij de hele kleine opdrachten kan communicatie per mail maar voor de andere zaken
blijft dit zowat ongewijzigd.
Carlo Daelman: Er is een project rond digitaal tekenen in Harelbeke. Binnenkort zullen we zoveel
mogelijk digitaal tekenen via het digitaal tekenplatform Vlaanderen. De Magda documentendienst
doet dan de afhandeling: ofwel worden documenten verstuurd naar de e-box ofwel worden ze op
papier verzonden via een leverancier van Magda. We rollen dit project nu dienst per dienst uit.

Kathleen Duchi: Hoever kan je gaan in onderhandelingen met leveranciers?
Frank Colson: Dit is afhankelijk van de procedure. In openbare procedures kan niet onderhandeld
worden, wel bij toepassing van de onderhandelingsprocedure. In dat geval kan je na ontvangst
offertes nog verder onderhandelen en dit kan ruimer gaan dan alleen maar over de prijs (vb. ook
kwaliteit product).
Kathleen Duchi: Er zijn heel wat contracten over meerdere jaren. Kan er nog een prijsherziening
worden afgedwongen?
Frank Colson: Dit kan enkel indien er een prijsherzieningsclausule werd afgesloten. Dit kan
interessant zijn maar is afhankelijk van opdracht per opdracht.

Patrick Claerhout: Hebben leveranciers het recht om de verbintenis/aanbesteding op te zeggen?
Frank Colson: Er is een verbintenistermijn van een offerte. In deze periode zijn ze gebonden aan hun
opgegeven prijs (kan tot 120 dagen zijn).

Patrick Claerhout: Ik hoorde dat prijsstijgingen ivm met covid wel extra kunnen worden
doorgerekend omdat dit gaat over externe factoren (buiten het contract)?
Frank Colson: We hebben dit nog niet voor gehad in Harelbeke.
Stefan Himpens: Dit is vooral het geval bij de uitvoering van werken. Maar het is geen zekerheid dat
ze kunnen doorrekenen. In Harelbeke hebben we voor twee werven hierover een lopende discussie.

Inge Bossuyt: Kunnen de Kerkfabrieken ook meedoen met sommige overheidsopdrachten?
Frank Colson: In bepaalde overheidsopdrachten kunnen ze wel mee doen. Dit is bv het geval voor
verzekeringen, energie etc…

Inge Bossuyt: Qua energiecontracten zitten we nu waarschijnlijk bij het Vlaams energiebedrijf.
Hebben we al contact genomen met Aspiravi? Zij kunnen energie aanleveren aan een goedkoop
tarief.
Frank Colson: We hebben een opdracht lopen met het Vlaams Energiebedrijf (is een klein jaar
geleden gestart).
Stefan Himpens: We zitten bij het Vlaams Energiebedrijf en dat is geen overheidsopdracht daar dit
publiek-publiek is. Het gaat hier over een aansluiting.

3. Toelichting over personeelsbewegingen in de organisatie
(Mieke Vandoorne)
Inge Bossuyt: Wie was vroeger technisch medewerker op grondgebiedszaken of is dit een nieuwe
functie.
Carlo Daelman: Deze werd vroeger ingevuld door een andere persoon binnen de organisatie die nu
is doorgegroeid naar mobiliteitsdeskundige.

4. Gemeente zonder gemeentehuis (Carlo Daelman,
Micheline Decuypere, Karolien Deschildere)
Patrick Claerhout: is er een concreet voorbeeld van een project?
Karolien Deschildere: De uitbouw van een digipunt. Dit is een plaats waar burgers terecht kunnen
met hun vragen mbt digitalisering. Misschien blijkt hier bv dat er een tekort is aan wifi verbindingen,
toestellen in bepaalde doelgroepen, opleidingen etc…
Micheline Decuypere: Er kan bv in de toekomst ook ondersteuning in digitalisering worden voorzien
door de jeugddienst (bv voor inschrijvingen in jeugdkampen). Of het opzetten van een meldpunt in
de bibliotheek waar mensen terecht kunnen. Nu wordt dit nogal dikwijls behandeld via de intake in
het Huis van Welzijn.

Carlo Daelman: We gaan onze medewerkers digitaal vaardiger moeten maken en trainen om ook
andere mensen hierin te begeleiden.

Patrick Claerhout: Is er ook plaats voor economie?
Carlo Daelman: Er wordt een loket voor ondernemers uitgebouwd door Kortrijk samen met Leiedal.
Op die manier is Harelbeke ook betrokken.

5. Varia

Geen varia punten.

De zitting wordt afgesloten.
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