STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 12 juli 2021
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck,
Melissa Depraetere, Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Elke Vlaeminck,
Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier, Steven Decaluwe:
Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Reglement sociaal pedagogische toelage. Opheffing.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
De stad Harelbeke kent sinds 17.05.1993 een reglement voor de sociaal pedagogische
toelage. De laatste herziening daarvan werd, via een hervaststelling, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 14.06.2010.
In onderling overleg tussen stad en OCMW werd het budget voor de uitbetaling van deze
toelage met ingang van de integratie van het OCMW in de stad bij de start van de
huidige legislatuur voorzien op het OCMW-budget (thans het meerjarenplan gedeelte
OCMW).
2.
Naar aanleiding van recente wijzigingen in de federale wetgeving betreffende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, dient er een
wijziging aangebracht te worden in het reglement betreffende de toekenning van de
sociaal pedagogische toelage dat laatst werd hervastgesteld in de gemeenteraad van
14.06.2010.
Bij die gelegenheid wordt voorgesteld om dit reglement her vast te stellen op het niveau
van de OCMW-raad en het op te heffen op het niveau van de gemeenteraad, gezien de
kredieten ondertussen voorkomen op het meerjarenplan entiteit OCMW. Op die wijze
lopen het vaststellen van het reglement en de uitvoering ervan via de uitbetaling van de
toelage parallel.
Er wordt voorgesteld de opheffing van het gemeentelijk reglement sociaal pedagogische
toelage te laten ingaan op datum van inwerkingtreding van het reglement sociaal
pedagogische toelage vastgesteld door de OCMW-raad op 12.07.2021.
3.

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 41 tweede lid, 2° van het decreet lokaal
bestuur (DLB).
4.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het decreet lokaal bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken de artikelen 41, tweede lid, 2°, 286 par. 1, 1° en 330;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
26 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het reglement “Sociaal pedagogische toelage”, hervastgesteld door de gemeenteraad van
14.06.2010 wordt opgeheven met ingang van de datum aangegeven in artikel 2.
Artikel 2:
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 DLB en treedt in werking
op 01.01.2022
De toezichthoudende overheid zal op dezelfde dag als deze van de bekendmaking
overeenkomstig artikel 330 van het DLB op de hoogte worden gebracht van de
bekendmaking.
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