STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 20 juni 2022
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rosanne Mestdagh,
Patrick Claerhout, Fleur De Buck, Melissa Depraetere, Louis Byttebier,
Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Koen Opsomer, Elke Vlaeminck, LiseMarie Platteau, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn,
Steven Decaluwe: Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Delegaties in de sector gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs en
deeltijds kunstonderwijs). Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
De gemeenteraad besliste, in het kader van de delegatiemogelijkheden inzake personeel,
op 13.07.2020 tot een aantal delegaties in de sector personeel. Binnen het decreet
lokaal bestuur (DLB) is immers veel maatwerk mogelijk.
2.
Ook in de sector van het gemeentelijk onderwijs bestaan delegatiemogelijkheden.
Bij het verlenen van deze delegaties moet echter niet alleen rekening gehouden worden
met de organieke regelgeving (het DLB), maar ook met de sectorale onderwijswetgeving.
Indien het DLB of de sectorale wetgeving de delegatie uitsluit of expliciet voorbehoudt
aan een orgaan, dan kan er niet worden gedelegeerd.
OVSG (de onderwijsvereniging van steden en gemeenten) heeft op haar extranet een
overzicht geplaatst van alle mogelijke beslissingen in de sector onderwijs met aanduiding
of er delegatie mogelijk is van de raad naar het college, subdelegatie van het college
naar de algemeen directeur en subsubdelegatie van de algemeen directeur naar een
ander personeelslid (wat het onderwijs betreft, de directeur van de betrokken school of
academie).
3.
Delegatie van bevoegdheid moet, gelet op het maatwerkprincipe, ook aangepast zijn aan
de maat van de stad of gemeente.
Voor wat het basisonderwijs betreft is het echter wel om praktische redenen en omwille
van het overzicht noodzakelijk, gezien het bestaan van de scholengemeenschap De Balk
met Kuurne, dat in Harelbeke en Kuurne een identieke delegatieregeling geldt tot op het
niveau van het college.

Voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) hangen alle vestigingsplaatsen af van de stad
Harelbeke.
4.
Om redenen van efficiëntie van het dagelijks beheer en snelheid van handelen worden de
hierna vermelde delegaties van de raad aan het college voorgesteld.
Daarbij dient opgemerkt dat de gedelegeerde beslissing eventueel vooraf zal moet
worden gegaan door onderhandeling of overleg met de vakorganisaties indien de wet van
19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel dit voorziet. Delegatie laat immers de bepalingen van de wet van
19.12.1974 onverlet.
Na delegatie is het dan aan het college om uit te maken of – binnen de decretale
mogelijkheden - wordt gesubdelegeerd en aan de algemeen directeur of hij/zij –
eveneens binnen dezelfde decretale grenzen – overgaat tot subsubdelegatie.
De beslissingen waarvan het de bedoeling van het college is deze te subdelegeren aan de
algemeen directeur die dan zelf doordelegeert aan de directeur van de betrokken school
of academie staan in het beschikkend gedeelte cursief.
5.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

het decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken de hieronder aangehaalde artikelen en de artikelen 286 en 330.
***

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
23 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De gemeenteraad delegeert het nemen van volgende beslissingen aan het college voor
zowel het basisonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs
o

o
o

Personeelszaken en personeelsomkadering (art. 40 par. 1 en 41, eerste lid DLB):
- Aanwending lestijdenpakket (met verantwoording PWB)
- Overdrachten en herverdeling personeelsomkadering
- Protocol aanvangsbegeleiding
- Dadingen met personeelsleden n.a.v. een beëindiging van het dienstverband, die
de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband al voorwerp hebben
Vastellen arbeidsreglementen (art. 40, par. 3 en 41, tweede lid, 2° DLB)
Vastleggen evaluatiereglement (algemene afspraken en evaluatieformulier) (art.
40, par. 3 en 41, tweede lid, 2° DLB). Opmerking: de functiebeschrijvingen maken
deel uit van het dagelijks personeelsbeheer, zie gemeenteraad van 13.07.2020 en

o

o
o
o
o
o
o

college van 22.07.2020 en worden ingevolge subsubdelegatie van 27.07.2020
vastgesteld door de beleidsmedewerker P&O
Vastleggen te presteren werkdagen in vakantie voor administratief personeel
betaald door departement Onderwijs (zit ook in de aanstellingsbevoegdheid van het
college)
Organisatie onderwijstijd en schooljaar (art. 40 par. 1 en 41, eerste lid DLB)
Goedkeuring keuze officiële leerplannen OVSG (art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid
DLB)
Goedkeuring (artistiek) pedagogisch project (art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid
DLB)
Vastleggen facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen (art. 40, par. 1
en 41, eerste lid DLB)
Vastleggen nascholingsplan, schoolwerkplan…. (art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid
DLB)
Goedkeuren overeenkomsten voor niet-duurzame samenwerking vb. samenwerking
DKO met basisonderwijs o.a. Kunstkuur (40, par. 1 en art. 41, eerste lid DLB)

Artikel 2:
De gemeenteraad delegeert het nemen van volgende beslissingen aan het college
specifiek voor het basisonderwijs
o
o

Keuze van het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) waarmee men wil werken
(art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid DLB)
Afspraken met CLB vastleggen over schoolspecifieke samenwerking (art. 40, par. 1
en art. 41, eerste lid DLB)

In het kader van het inschrijvingsbeleid:
o
Kader maximumcapaciteit – na afspraken in netoverschrijdend overleg indien
bestaand (LOP) (art. 40, par. 1 en art 41, eerste lid DLB)
o
Weigering individuele inschrijving (art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid DLB)
o
Vastleggen startdatum inschrijvingsperiode – na afspraken in netoverschrijdend
overleg indien bestaand (LOP) (art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid DLB)
o
Tijdelijk verhogen of verlagen maximumcapaciteit per klas of basisschool (bv.
omwille van het adequaat kunnen inspelen op de snel wisselende noden volgens de
leerlingeninschrijvingen) (art. 40, par. 1 en art.41, eerste lid DLB)
Artikel 3:
De gemeenteraad delegeert het nemen van volgende beslissingen aan het college
specifiek voor het deeltijds kunstonderwijs
o
o
o
o

o

Opleidingsstructuur (opties, muziekinstrumenten, trajectsnelheid, vakken) (art. 40,
par. en 41, eerste lid 1 DLB)
Aanvragen of uitbreiden structuuronderdelen of onderwijsbevoegdheid (art. 40, par.
1 en 41, eerste lid DLB)
Leeractiviteiten op maat: inhoud, studieomvang, toelatingsvoorwaarden,
inschrijvingsperiode, (art. 40, par. 1 en 41, eerste lid DLB)
Aanvragen of uitbreiden vestigingsplaatsen (art. 40, par. 1 en 41, eerste lid DLB)
tenzij in het kader van een interlokale vereniging in welk geval de delegatie is
verboden (art. 41 tweede lid, 4° DLB)
Kader maximumcapaciteit (na afspraak in LOP indien aanwezig) (art. 40, par. 1 en
art. 41, eerste lid DLB)

o

o
o
o
o

Toelatingsvoorwaarden inschrijvingen (o.a. vrije leerling, leeractiviteit op maat,
specialisatiegraad, kortlopende studierichtingen …) (art. 40, par. 1 en 41, eerste lid
DLB)
Individuele goedkeuring voor het samenvoegen van wekelijkse leeractiviteiten (art.
40, par. 1 en art. 41, eerste lid DLB)
Individuele goedkeuring extramurosactiviteiten (art. 40, par. 1 en art. 41, eerste lid
DLB(
Individuele goedkeuring voor gebruik maken voordrachtgevers (art. 40, par. 1 en
art. 41, eerste lid DLB)
Preventieve schorsing of definitieve uitsluiting leerling (art. 40, par. 1 en art. 41,
eerste lid DLB)

Artikel 4:
Over de uitoefening van deze bevoegdheid zal als volgt worden gerapporteerd: via de
goedgekeurde verslagen van het college.
Artikel 5:
Dit reglement zal op de webtoepassing
overeenkomstig art. 286 van het DLB.

van

de

stad

worden

bekendgemaakt

Dit reglement treedt in werking op datum van zijn bekendmaking.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
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Algemeen directeur
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