Agentschap Binnenlands Bestuur
De heer Provinciegouverneur
Vlaams Administratief Centrum
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
Ons kenmerk: 2022/06/GH/PV

Uw kenmerk:

Datum: 11/4/2022

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 30 maart 2022.
Goedkeuring van een betaalbaarstelling in het kader van budgethouderschap - 2022/46
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de betaalbaarstelling van betalingsbevel 2022/46 ten belope
van 2.460,83 EUR.
Vaststelling wijziging van de BBC-beleidsindeling
De raad van bestuur stelt de wijziging van de BBC-beleidsdeling vast, waarbij het beleidsitem “01910 –
Vrijwilligerswerking” wordt toegevoegd aan het beleidsveld “0190 – Overig algemeen bestuur” onder het
beleidsdomein “Ondersteunende diensten”.
Vaststelling van het verminderingstarief voor niet gebruikte levering en diensten in het
centrum voor dagverzorging.
Bevoegdheid
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 1 januari 2022. Deze vermindering geldt wanneer een
gebruiker geen middagmaal neemt, in geval van overmacht.
Deze vermindering wordt op dezelfde manier geïndexeerd als de dagprijzen in de woonzorgcentra, het
centrum voor dagverzorging en het centrum voor kortverblijf van het Zorgbedrijf Harelbeke.
Goedkeuring van de overeenkomst van bezetting ter bede voor een loods
De raad van bestuur gaat in op de vraag van firma Pierre Verschuere BV uit Harelbeke om de loods in de
Andries Pevernagestraat 64 tijdelijk te kunnen gebruiken.
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om dit tijdelijk gebruik te regelen door een
bezetting ter bede.
De raad van bestuur keurt het ontwerp van de overeenkomst van bezetting ter bede goed.
De voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur zullen de overeenkomst van bezetting ter
bede ondertekenen namens Zorgbedrijf Harelbeke.
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Goedkeuring van een overheidsopdracht met als voorwerp 'Onderzoeksopdracht in verband
met het uitwerken van een business case in functie beleidskeuzes voor een toekomstige
zorgstrategie'
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om voor de opdracht ‘Onderzoeksopdracht in
verband met het uitwerken van een business case in functie beleidskeuzes voor een toekomstige
zorgstrategie’ gebruik te maken van de gecentraliseerde aankoopactiviteiten van Poolstok cvba als
aankoopcentrale, door gebruik te maken van de raamovereenkomst die gesloten is door deze
aankoopcentrale met de dienstverlener Möbius (Kortrijksesteenweg 152, 9830 Sint-Martens-Latem),
conform de bepalingen van hun offerte van 15 maart 2022 (42.650 euro, exclusief BTW).
Goedkeuring van de openverklaring van de functie van directeur mens & organisatie (A1A3) op basis van een procedure interne mobiliteit
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de openverklaring van de functie van directeur mens &
organisatie op basis van de procedure interne mobiliteit, conform de algemene bepalingen en de
voorwaarden en procedures zoals voorzien in artikel 88 en volgende van de rechtspositieregeling.
De raad van bestuur maakt als aanstellende overheid de vacature bekend via mail aan de in aanmerking
komende medewerkers van Zorgbedrijf Harelbeke (met een inschrijvingstermijn van 15 kalenderdagen).
De algemeen directeur krijgt de opdracht om op te treden als interne jury, en de meest geschikte kandidaat
voor te stellen aan de raad van bestuur.
De aanstellende overheid legt naar aanleiding van deze procedure interne mobiliteit geen werfreserve aan.
Namens de raad van bestuur

algemeen directeur
Gerdy Haes

voorzitter
Lynn Callewaert
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