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Geachte,
Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst
van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 24 november 2021.
Digitale vergaderingen voor de bestuursorganen bij Zorgbedrijf Harelbeke voor de (eventueel
verlengde) duur van de regeling zoals die ook geldt voor de vergaderingen bij de stad en het
OCMW
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om met ingang van heden, derhalve ook met
toepassing op deze zitting van de raad van bestuur, digitale vergaderingen voor de bestuursorganen bij
Zorgbedrijf Harelbeke mogelijk te maken voor de (eventueel verlengde) duur van de regeling zoals die ook
geldt voor de vergaderingen bij de stad en het OCMW, met maximaal mogelijke naleving van de bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of
hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.
Een permanente regeling met het oog op digitaal of hybride vergaderen moet vorm krijgen via een
aanpassing van het huishoudelijk reglement.
Kennisneming stand van zaken zorgstrategische studie: toelichting door Möbius (prognoses)
De raad van bestuur neemt kennis van de toelichting en de presentatie door Möbius in verband met het
luik ‘prognoses’ (neutraal en trendmatig).
Vaststelling van het verminderingstarief voor niet gebruikte leveringen en diensten in de
woonzorgcentra, het centrum voor kortverblijf en het centrum voor dagverzorging
De raad van bestuur stelt de vermindering voor niet-gebruikte leveringen en diensten in de woonzorgcentra
en het centrum voor kortverblijf van het Zorgbedrijf Harelbeke vast op 5,59 euro per dag vanaf 1 januari
2022. Dit tarief wordt opgenomen in de opnameovereenkomst die van kracht is op 1 januari 2022.
De raad van bestuur stelt de vermindering voor niet-gebruikte diensten en leveringen in het centrum voor
dagverzorging vast op 3,90 euro per dag vanaf j januari 2022. Deze vermindering geldt wanneer een
gebruiker geen middagmaal neemt, in geval van overmacht of mits melding uiterlijk 12u van de voorgaande
werkdag.
Deze verminderingen worden op dezelfde manier geïndexeerd als de dagprijzen in de woonzorgcentra, het
centrum voor dagverzorging en het centrum voor kortverblijf van het Zorgbedrijf Harelbeke.
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Goedkeuring van het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst
Ondersteuningsplan West-Vlaanderen v.z.w.

met

de

Dienst

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Contactpunt Dienst
Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw en Zorgbedrijf Harelbeke.
Goedkeuring van het voorstel tot gebruik van de raamovereenkomst van Poolstok cvba voor
het leveren van uitzendkrachten
Er kan beroep worden gedaan op uitzendarbeid overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals
opgenomen in dit besluit met oog op:
• de tijdelijke vervanging van een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
• de tijdelijke vervanging van een medewerker met deeltijdse loopbaanonderbreking of met
vermindering van prestaties in het kader van het zorgkrediet;
• de tijdelijke vervanging van een medewerker die langdurig afwezig is omwille van ziekte;
• in het kader van tewerkstellingstrajecten.
Uitzendarbeid kan worden aangewend voor de functies zorgkundigen en verpleegkundigen teneinde
kwalitatieve zorg voor de bewoners van de woonzorgcentra te garanderen.
De aanstelling van het uitzendbureau/de uitzendbureaus met wie de arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid in uitvoering van onderhavig besluit wordt gesloten, wordt toevertrouwd aan Poolstok.
Goedkeuring van de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv van 14 december 2021
De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432)
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia
Een afschrift van dit besluit zal ten laatste op 9 december 2021 per elektronische post
( 20211214BAVTMVS@farys.be) gestuurd worden aan TMVS dv.
Goedkeuring van een betaalbaarstelling in het kader van budgethouderschap - 2021/201
De raad van bestuur stelt betalingsbevel 2021/201 ten belope van 17.901,61 EUR betaalbaar.
Vaststelling van het kader voor hybride werken op basis van occasioneel telewerk
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om het Kader hybride werken op basis van
occasioneel telewerk goed te keuren voor toepassing in het kader van een proefperiode van 01 januari
2022 tot en met 31 maart 2022.
Op basis van een evaluatie over die proefperiode zal de raad van bestuur dan een voorstel voorgelegd
krijgen om het systeem bij te sturen en/of structureel te verankeren door toevoeging aan het
arbeidsreglement.
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Goedkeuring van een overeenkomst met Dileoz over de verdere implementatie en het verdere
onderhoud van de HR-software, in aangepaste vorm ten opzichte van de sluiting van de
overeenkomst (besluit van de raad van bestuur van 23 mei 2018)
Er wordt goedkeuring verleend aan de opmaak van een overeenkomst tussen Zorgbedrijf Harelbeke en
Dileoz waarin alle elementen zoals opgenomen en beschreven in de aanhef van voorliggend besluit worden
opgenomen, en die door de algemeen directeur wordt ondertekend namens Zorgbedrijf Harelbeke
Er wordt goedkeuring verleend aan het voorstel om als opdrachtgever na ondertekening van voormelde
overeenkomst geen verdere gevolgen te koppelen aan het PV van ingebrekestelling wegens gebrekkige
uitvoering van de opdracht “Implementatie geïntegreerde HR software” van 11 juni 2021 (postdatum 14
juni 2021), maar wel, met het oog op de verdere toekomstige uitvoering van de overeenkomst, alle rechten
te behouden op het inzetten van de middelen die de regelgeving voorziet om als opdrachtgever op te
treden tegenover een opdrachtnemer.
Er wordt goedkeuring verleend aan het voorstel om de leidend ambtenaar met betrekking tot deze
overheidsopdracht (i.c. de directeur mens & organisatie) te belasten met:


de opdracht om binnen de 30 kalenderdagen na de datum van voorliggend besluit te komen tot een
door beide partijen ondertekend, gedetailleerd en concreet actieplan waarin voor de duurtijd van de
opdracht (tot en met 31 december 2024) de opdrachtgever en de opdrachtnemer de wederzijdse
afspraken en verplichtingen vastleggen, en waarover de leidend ambtenaar rapporteert aan de
algemeen directeur, die het actieplan op zijn beurt ter kennis brengt van de raad van bestuur;



de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de correcte uitvoering van het actieplan door partijen
en voor het desgevallend tijdig ingrijpen en het stellen van de daden van beheer die vallen binnen zijn
mandaat en die nodig zijn om de belangen en de rechten van de opdrachtgever te vrijwaren.

Namens de raad van bestuur
algemeen directeur
Gerdy Haes

voorzitter
Lynn Callewaert
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15 lijst provincie 24 november 2021
Definitief controlerapport
Gemaakt:

2021-12-06

Door:

directie facility (aankoop@zbharelbeke.be)

Status:

Ondertekend

Transactie-id:

CBJCHBCAABAA1xF2p3UkVa6X-8IP3n-WIAx1m2TsWyDO

2021-12-06

Geschiedenis van 15 lijst provincie 24 november 2021
Document gemaakt door directie facility (aankoop@zbharelbeke.be)
2021-12-06 - 12:36:32 GMT- IP-adres: 178.119.124.37

Document via e-mail verzonden naar Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be) ter ondertekening
2021-12-06 - 12:37:17 GMT

Document via e-mail verzonden naar Lynn Callewaert (lynn.callewaert@harelbeke.be) ter ondertekening
2021-12-06 - 12:37:17 GMT

E-mail weergegeven door Lynn Callewaert (lynn.callewaert@harelbeke.be)
2021-12-06 - 13:49:57 GMT- IP-adres: 87.66.239.206

Document elektronisch ondertekend door Lynn Callewaert (lynn.callewaert@harelbeke.be)
Ondertekeningsdatum: 2021-12-06 - 15:11:16 GMT - Tijdbron: server- IP-adres: 87.66.239.206

E-mail weergegeven door Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be)
2021-12-06 - 15:30:38 GMT- IP-adres: 82.176.229.237

Document elektronisch ondertekend door Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be)
Ondertekeningsdatum: 2021-12-06 - 15:31:02 GMT - Tijdbron: server- IP-adres: 82.176.229.237

Overeenkomst voltooid.
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