STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 28 juni 2022
Aanwezig:

Alain Top: Burgemeester;
Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi, David Vandekerckhove,
Lynn Callewaert: Schepenen;
Wouter Linseele: Waarnemend algemeen directeur

Voorwerp: Delegaties in de sector gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs en
deeltijds kunstonderwijs). Goedkeuring.
Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
De gemeenteraad delegeerde op 20.06.2022 een aantal bevoegdheden aan het college in
de sector van het gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs).
Een aantal van deze bevoegdheden zijn, rekening houdend met de sectorale
onderwijswetgeving, subdelegeerbaar (zie art. 57 eerste lid van het decreet lokaal
bestuur, DLB).
2.
Delegatie en subdelegatie 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.
3.
Om redenen van efficiëntie van het dagelijks beheer en snelheid van handelen worden de
hierna vermelde subdelegaties van het college aan de algemeen directeur voorgesteld.
Na subdelegatie is het dan aan de algemeen directeur om uit te maken of hij/zij – binnen
de decretale mogelijkheden - overgaat tot subsubdelegatie.
De algemeen directeur deelt het college mee dat hij dit voor alle hieronder staande
beslissingen effectief wenst te doen. Het college heeft daartegen geen bezwaar.
4.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

-

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

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college subdelegeert het nemen van volgende beslissingen aan de algemeen
directeur voor zowel het basisonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs
o
o
o

Vastleggen facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen (art. 57, eerste
lid DLB)
Vastleggen nascholingsplan, schoolwerkplan…. (art. 57, eerste lid DLB)
Goedkeuren overeenkomsten voor niet-duurzame samenwerking vb. samenwerking
DKO met basisonderwijs o.a. Kunstkuur (art. 57, eerste lid DLB)

Artikel 2:
Het college subdelegeert het nemen van volgende beslissingen aan de algemeen
directeur specifiek voor het deeltijds kunstonderwijs
o
o
o
o

Individuele goedkeuring voor het samenvoegen van wekelijkse leeractiviteiten (art.
57, eerste lid DLB)
Individuele goedkeuring extramurosactiviteiten (art. 57, eerste lid DLB)
Individuele goedkeuring voor gebruik maken voordrachtgevers (art. 57, eerste lid
DLB)
Preventieve schorsing of definitieve uitsluiting leerling (art. 57, eerste lid DLB)

Artikel 3:
Dit reglement zal op de webtoepassing
overeenkomstig art. 286 van het DLB.

van

de

stad

worden

bekendgemaakt

Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Wouter Linseele
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