STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 14 juni 2022
Aanwezig:

Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Hervaststelling organogram - technische wijziging.
Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In 2020 werd het organogram van lokaal bestuur Harelbeke voor de laatste keer
bijgestuurd. Echter zijn er ondertussen een aantal structurele beslissingen genomen die
zijn vertaalslag nog niet kende in het organogram.
Om deze redenen wordt een technische wijziging voorgesteld aan het organogram. De
wijzigingen zijn reeds eerder zowel inhoudelijk als budgettair in het meerjarenplan
geconsolideerd geweest.
-

-

-

Huis van Welzijn:
o Directe aansturing van de directies van de drie stedelijke scholen naar het
departementshoofd Huis van Welzijn in plaats van de algemeen directeur.
o Deskundige welzijn domein gezin & kind en coördinatie buitenschoolse
kinderopvang (B1-B3) breidt uit van 1 VTE naar 1.5 VTE.
Grondgebiedszaken:
o De functie omgevingsambtenaar wordt opgewaardeerd van deskundig (B1B3) niveau naar de graad beleidsmedewerker (A1a-A3a).
Facility:
o Poets:
 De functie vakman poets (D1-D3) was voorzien voor 1.5 VTE en
bouwt af naar 0.5 VTE
 De functie technisch medewerker poets (C1-C3) was voorzien op 1
VTE en breidt uit naar 2 VTE.
Communicatie en burgerzaken:
o Er wordt 1.4 VTE administratief medewerker (C1-C3) voorzien voor de
dienst burgerzaken.
Vrije tijd:
o Jeugd: de functie jeugdconsulent (B1-B3) wordt opgewaardeerd naar
beleidsmedewerker jeugd (A1a-A3a)
Management & Personeel:
o Geen wijzigingen
Financiën:
o Geen wijzigingen

Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde
technische wijzigingen conform eerder genomen besluiten en stelt deze vast in het
organogram.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Carlo Daelman
Algemeen directeur
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