VERSLAG VAST BUREAU STAD HARELBEKE _ 29.01.2019
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

1

Zorgbedrijf. Aanduiden vertegenwoordiging in de algemene vergadering en
raad van bestuur namens het OCMW Harelbeke.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Zorgbedrijf. Aanduiden vertegenwoordiging in de algemene vergadering en raad van
bestuur namens het OCMW Harelbeke.’ op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad
van januari 2019.
2

TMVS (Farys). Aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene
vergadering van 20.03.2019 en verder voor de duur van de legislatuur en
vaststellen van hun mandaat.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier ‘TMVS
(Farys). Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 en
verder voor de duur van de legislatuur en vaststellen van hun mandaat.’ op de dagorde
te plaatsen van de OCMW-raad van februari 2019.
3

TMVS (Farys). Voordracht van een kandidaat-bestuurder te verkiezen op
de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier ‘TMVS
(Farys). Voordracht van een kandidaat-bestuurder vanuit de OCMW-raad te verkiezen op
de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.’ op de dagorde te plaatsen
van de OCMW-raad van februari 2019.
4

Aanstellen OCMW-vertegenwoordiging in de externe (bovengemeentelijke)
instellingen.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Aanstellen OCMW-vertegenwoordiging in de externe (bovengemeentelijke) instellingen.’
op de dagorde te plaatsen van de OCMW-raad van februari 2019.
5

Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Hervaststelling.

Het vast bureau beslist de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het dossier
‘Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Hervaststelling.’ op de dagorde te plaatsen van de
OCMW-raad van februari 2019.
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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 29 februari 2019.

Het vast bureau,

Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 18 februari 2019 in de aula van cc het SPOOR, en volgende punten op de
dagorde van de OCMWraad op te nemen:
Openbare zitting
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6

Vragenkwartiertje.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
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7

Vernieuwde samenstelling stuurgroep Woonwijs en Principiële beslissing
deelname aan de vierde subsidieperiode IGS Woonwijs.

Het Vast Bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De intergemeentelijke samenwerking wonen voor Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en
Lendelede (Woonwijs) zit momenteel in het 8ste werkingsjaar. De derde subsidieperiode
loopt nog t.e.m. eind 2019.
Volgens de lopende samenwerkingsovereenkomst is de stuurgroep samengesteld uit:
- een lid van het college van burgemeester en schepenen van elke deelnemende
gemeente, bij voorkeur bevoegd voor wonen, huisvesting, ruimtelijke ordening of
welzijn;
- de OCMW-voorzitter van elke deelnemend OCMW;
- 1 vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen.
Door de inwerkingtreding van het ‘Decreet Lokaal Bestuur’ bestaat ‘OCMW-voorzitter’
niet langer als rechtsfiguur waardoor de rechtstreekse vertegenwoordiging van het
‘OCMW’ in de stuurgroep wegvalt. Eerder viel ook de vertegenwoordiging van de
provincie (door het wegvallen van de subsidies ervan) zonder voorwerp.
Het dagelijks bestuur d.d. 10.01.2019 stelt voor om naast de vertegenwoordiging van
het college (meestal schepen van Wonen), ook de schepen van sociale zaken (die
tegelijkertijd ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst is) weliswaar ‘zonder

titel’ uit te nodigen op de stuurgroepvergaderingen. Het OCMW is sowieso via het college
dat het vast bureau vormt vertegenwoordigd.
Het dagelijks bestuur beslist om deze vraag principieel aan het college/vast bureau van
iedere deelnemende gemeente van Woonwijs voor te leggen om te vermijden dat in het
laatste lopende werkingsjaar de samenwerkingsovereenkomst moet worden aangepast.
In een volgende subsidieperiode kan dan de samenwerkingsovereenkomst aangepast
worden, tesamen met andere nodige elementen.
In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de intergemeentelijke samenwerking wordt
opgericht voor een onbepaalde duurtijd, bestaande uit opeenvolgende subsidieperiodes.
Uittreden is enkel mogelijk, op voorwaarde van een schriftelijke opzegging, minstens zes
maanden voor de aanvang van de volgende subsidieperiode. Gelet op de tijd nodig voor
de opmaak van een subsidiedossier is een principiële beslissing voor de volgende
werkingsperiode op dit moment noodzakelijk. Het concreet subsidiedossier wordt
uiteraard later aan de gemeenteraad en/of raad maatschappelijk welzijn voorgelegd.
Op 16.11.2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid
definitief goed. Het besluit omvat de nieuwe subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal
woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de nieuwe gemeentelijke
beleids- en beheerscylcus. Hierdoor zullen voortaan alle dergelijke intergemeentelijke
werkingen simultaan lopen en heeft de volgende subsidieperiode van Woonwijs ook een
looptijd van zes jaar.
Voor de lokale beleidscylus 2020-2025 zijn er drie beleidsprioriteiten voorzien:
- De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woningaanbod afhankelijk van
de woonnoden;
- De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving;
- De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over
wonen.
Bij iedere beleidsprioriteit zijn er verplicht uit te voeren acties. Deze verplichte
activiteiten zitten grotendeels in de huidige werking en leveren voor de volgende
subsidieperiode een jaarlijkse subsidie van 84.000 euro op (als Deerlijk onder de 5000
huishoudens blijft).
Afhankelijk van het aantal aanvullende activiteiten kan er bijkomende subsidie
aangevraagd worden (5% per aanvullende activiteit en 3% voor eigen voorstellen).
Als bv.de vier gemeenten opteren voor het uitvoeren van een zestal aanvullende
activiteiten, zou dit neerkomen op 30% of 25.200 euro aanvullende subsidies., waardoor
we in totaal ongeveer de huidige jaarlijkse toelage van circa 109.000 van Wonen
Vlaanderen kunnen handhaven.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Decreet Lokaal Bestuur 22.12.2017
Samenwerkingsovereenkomst Woonwijs d.d. 11.05.2010 en 01.10.2017
Besluit van de Vlaamse Regering over het Lokaal Woonbeleid d.d. 16.11.2018
houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van
het lokaal woonbeleid.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met de uitnodiging van de schepen van Sociale Zaken (en
tevens voorzitter van het BCSD) op de stuurgroep van Woonwijs (zonder stemrecht).
Artikel 2:
Het Vast Bureau beslist principieel om verder deel te nemen in Woonwijs (Deerlijk,
Harelbeke, Kuurne, Lendelede) voor de periode januari 2020 tot en met december 2025.
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Machtiging verplichte elektronische indiening en opvraging documenten
inzake btw.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De BTW-aangifte van het OCMW wordt tot op vandaag ingediend door Steven Filieux en
Annick Willemans.
Omwille van de integratie OCMW in de stad wordt vanaf heden toestemming verleend
aan Ingrid Cornilly en Stefan Himpens om de BTW-aangifte in te dienen en om
documenten inzake BTW op te vragen door middel van hun identiteitskaart.
Tevens wordt de machtiging aan Steven Filieux en Annick Willemans ingetrokken.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent toestemming aan Ingrid Cornilly en Stefan Himpens om de BTW-aangifte in te
dienen en om documenten inzake BTW op te vragen door middel van hun
identiteitskaart.
Tevens wordt de machtiging aan Steven Filieux en Annick Willemans ingetrokken.
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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 :
Het vast bureau stelt vast dat er geen bestelbons werden opgemaakt.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 22/01/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 09.00 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

