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1) Aanstelling maatschappelijk werker in contractueel verband i.k.v.
sociale maribel (B1-B3) - Vaststelling verbreking arbeidsovereenkomst
lastens de werknemer.
2) Aanstelling contractueel maatschappelijk werker (B1-B3).

(geschrapt)
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Jaarlijkse toelage OCMW t.a.v. sociale kruidenier.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De VZW De oever staat in voor uitbating van de sociale kruidenier in Harelbeke, in nauwe
samenwerking met het Huis van Welzijn en in een locatie van het HvW, GS9,
Gentsestraat 9.
Overzicht en evolutie aantal afhalingen/bedelingen sinds opstart sociale kruidenier.
Detail overzicht: zie bijlage.

Aantal
klanten
(afhalingen)
Aantal
bereikte
gezinnen/
alleenstaanden
Aantal
gezinnen
op
31/12

2014
1332

2015
1373

2016
1485

2017
1253

2018
1487

177

174

198

179

183

116

123

112

102

122

Naast de 1487 afhalingen werden 24 noodpakketten afgeleverd.
In totaal werden dus 1511 afhalingen.
Gemiddeld aantal aanwezige gezinnen per maand voor 2018: 129.
Sinds september 2018 kennen we een stijging naar gemiddeld 150 gezinnen per maand.
Bijzonderheden in 2018
 Vanaf januari 2018 werd voor de kleine gezinnen (tem 3 personen) één extra
afhaling per 3 maanden toegekend. De toename van de afhalingen met 315 stuks
is hier een gevolg van.
 Een beperkte toelevering van producten van FEAD: Er werden van de bestelling
van 2018 slechts 2 van de 20 aangevraagde producten geleverd (pampers en
hygiënekits). Dit betekende dat De Oever zelf instond voor de aankoop van een
aantal basisproducten. Dit ten bedrage van 1980,34 €.
 De opstart van de leveringen van Foodact in december 2018 was dan ook een
belangrijke aanvulling voor De Oever.

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
De raadsbeslissing van het OCMW dd. 23.10.2014 waarbij een tussenkomst van 1 euro
per bezoek sociale kruidenier (inclusief noodpakketten) toegekend wordt aan VZW De
Oever voor deze opdracht.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het OCMW kent een bedrag toe van 1511 euro aan VZW DE Oever voor 2018:
1511 maal 1 euro per afgeleverd afhaling sociale kruidenier/pakket.
Artikel 2:
Het totaal bedrag van 1511 euro kan overgemaakt worden op rekening nummer
BE853884418144 van Vzw De Oever.
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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.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 15/01/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 09.00 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

