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Zorgbedrijf Harelbeke. Ter kennisgeving beslissingen RVB van 19
december 2018

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 04 januari 2019 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke in zitting van 19 december 2018
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 254 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.
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
19 december 2018 :
- Aanstelling algemeen directeur Zorgbedrijf Harelbeke en financieel directeur
Zorgbedrijf Harelbeke
- Kennisname aanvraag verlof zonder wedde algemeen directeur Zorgbedrijf
Harelbeke
- Goedkeuring overname statutaire personeelsleden van OCMW naar zorgbedrijf
Harelbeke + nominatieve lijst
- Goedkeuring overname contractuele personeelsleden van OCMW naar zorgbedrijf
Harelbeke + nominatieve lijst
- Goedkeuren aanpassing formatie Zorgbedrijf Harelbeke
- Goedkeuring overname sociale maribel equivalenten in statutair verband +
bijkomende overname 1 VT equivalent contractueel sociale maribel van OCMW
Harelbeke naar Zorgbedrijf Harelbeke, met ingang van 01/01/2019
- Akkoord gedeeltelijke ter beschikkingstelling directeur IT van OCMW Harelbeke
naar Zorgbedrijf Harelbeke
- Aanstellen directeur P&O voltijds met contract onbepaalde duur – via
bevorderingsprocedure (ikv sociale maribel)
- Toetreding tot product systeem I
- Kennisname prijzen ouderenzorg

-

Leveren, plaatsen en aansluiten van zonwering in de livings van de
woonzorgcentra: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Raamcontract leveren klein medisch materiaal: mandaat aan OCMW Menen

Artikel 2:
Het vast bureau beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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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 :
Het vast bureau stelt vast dat er geen bestelbons werden opgemaakt.
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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 08/01/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.44 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

