
VERSLAG

Openbare zitting van 20 februari 2014

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene,
Raadsleden: Frederik Benoit, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Thomas Holvoet,
Yann Mertens, Hilde Overbergh, Vincent Salembier, Stephanie Van Hauwaert, Dominique
Vanbossele, Lieve Vansevenant en Carine Vercleyen.
Secretaris: Philippe Awouters.

Verontschuldigd: /

Punt 0 Beslissingen in verband met de agenda.

Punt 21: “Inrichten belevingscentrum Sint-Elisabethbegijnhof. Meerwerken.” wordt bij
hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda. De Raad gaat hier unaniem mee akkoord.
[20 februari 2014]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 23 januari 2014. De raad beslist om de
zitting van donderdag 19 juni 2014 te verplaatsen naar woensdag 25 juni 2014.

De raad stelt de vraag waarom de uitnodiging voor het informatiemoment op vrijdag 21 februari
in Bellegem zo laat is verstuurd en de reden waarom dit informatiemoment plots zo dringend
werd. Er wordt eveneens gevraagd wie de uitnodiging heeft gekregen en hoe de bedeling werd
georganiseerd.

De voorzitter antwoordt dat het gaat om een consultatie van de betrokken doelgroep in de
omgeving van de zorgcampus om na te gaan welke dienstverlening daar zou moeten komen. We
willen de bevolking al consulteren in de ontwerpfase.

Raadslid Stephanie Van Hauwaert zegt dat we ook niet te snel mogen gaan en dat we moeten
vermijden dat de communicatie fout loop. Raadslid Johan Coulembier benadrukt eveneens een
verzorgde communicatie en stelt voor om seniorenverenigingen zoals Okra en Neos uit te
nodigen.

De secretaris antwoordt dat zal bekeken worden wie een uitnodiging gekregen heeft en hoe de
bedoeling is verlopen. Dit wordt als actiepunt meegenomen naar de volgende zitting.

Volgende tussenkomst van raadslid Stephanie Van Hauwaert zal toegevoegd worden aan het
verslag: “Raadslid Stephanie Van Hauwaert stelt dat het tijdstip van vrijgeven van nieuwe RVT
erkenningen erg onduidelijk is. Daarnaast wordt ervan uit gegaan dat, indien er nieuwe RVT
erkenningen komen, het OCMW zal kunnen rekenen op 24 bedden terwijl het aantal bedden dat
zal worden toegewezen zal afhangen van 1) het totaal aantal RVT erkenningen en 2) het aantal
WZC uit de regio die hiervoor een aanvraag doen" De Secretaris antwoordt dat er inderdaad pas
vanaf eind 2015 terug nieuwe aanvragen kunnen gebeuren. Het OCMW zal telkens een aanvraag
doen totdat er 24 woongelegenheden extra worden verkregen, op basis van de verdeling naar alle
aanvragers. Zowel de plannen in Bellegem als Sint-Jozef kunnen met een capaciteit van 24
worden opgetrokken, dit wordt in de conceptnota’s en ontwerpen voorzien.
Het verslag van de zitting van 23 januari 2014 wordt goedgekeurd.

De raad vraagt dat de tussenkomsten van de raadsleden allen in dezelfde vorm worden
opgenomen, namelijk zoals ze daadwerkelijk gebracht werden. De raadsleden zullen aan het
begin van hun tussenkomst meedelen of ze hun tussenkomst in het verslag willen laten opnemen.
[20 februari 2014]

Punt 2 Project Visite. Stand van zaken.

Feitelijke
aanleiding

Visite is een project gecoördineerd vanuit SAKZ, dat ondersteund wordt door het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Overheid, de provincie West-



Vlaanderen en OCMW Kortrijk.

Doelstellingen:
 Hiaten in de bestaande hulp- en dienstverlening detecteren en sociale noden opsporen
 Verbeteren van de levenskwaliteit van de doelgroep en de versterking van de rol van de

bestaande hulp- en dienstverlening
 Regierol naar andere intermediairen / netwerk met andere intermediairen
 Vooronderzoek concept ‘buurtwinkels@home’
 Bevorderen van een gelijkwaardig en volwaardig burgerschap
 Sensibiliseren en signaleren naar het beleid

Tijdsindeling: looptijd: 1 juli 2013 – 30 juni 2015
 Opstart: juli 2013 t.e.m. oktober 2013
 Kooigem: november 2013 t.e.m. januari 2014
 Bellegem: februari 2014 t.e.m. oktober 2014
 Rollegem: november 2014 t.e.m. juni 2015

Beoordeling Voortgang:
Juni 2013:
 Goedkeuring project + start project

Juli-augustus 2013:
 Eerste overleggen i.f.v. afspraken rond personeel, aansturing, opvolging,
 Aanwerving projectmedewerker

September 2013:
 Start tewerkstelling projectmedewerker – Tom Claerbout
 Startvergadering
 Opstellen actieplan
 Opstellen communicatieplan i.s.m. Communicatie
 Keuze projectnaam
 Overleg+ vorming i.f.v. registratie met New Horizon- COTsysteem

Oktober 2013:
 Start uitvoeren communicatieplan
 Start heroriëntatie vrijwilligers Buren voor Buren van SAKZ
 Theoretisch onderbouwen project (literatuur) i.f.v. onderzoeksvraag en eindpublicatie
 Vaststellen methodologie:

- Aanpak: Outreachend werken: huisbezoeken
o Persoonlijke brief
o Los gesprek: 3 thema’s volgens vragenprotocol
o Toestemming opvragen gegevens KSZ
o Aanvragen, hulpvragen, noden en behoeften worden behandeld door collega’s.

- Aflijnen doelgroep: meest kwetsbaren, zorgweigeraars
o 65j-79j: niet gekend binnen SAKZ of SD
Daarbij horen ook de individuen die wel gekend zijn, maar waarbij nog niet werd
nagegaan of die voldoen aan al hun rechten of waarbij we geen uitgebreid zicht
hebben op meerdere aspecten van hun thuissituatie (de zorg, de veiligheid, het
financiële).
o extra aandacht voor alleenstaanden

- Steekproef

Alleenstaanden Huishoudens Totaal

Kooigem 17 40 57

Bellegem 88 180 (288) 268

Rollegem 76 61 (162) 137

Totaal 181 281 (490) 462 (671)

- Procedure: huisbezoeken - interview
 Opstellen vragenprotocol
 Opstellen flow-chart methode/aanpak huisbezoeken
 In kaart brengen relevante rechten i.f.v. doelgroep
 In kaart brengen- situatieschets sociale kaart per actiegebied
 Persoonlijk aanschrijven doelgroep Kooigem
 Opmaak tool opvolgen budget
 Afspraken i.f.v. doorverwijzing en opvolging intern
 Overleg ICT i.k.v. efficiëntie huisbezoeken
 Overleg i.k.v. link programma ‘consumentenbescherming’

November 2013:
 Start huisbezoeken Kooigem

December 2013:



 Afronden huisbezoeken Kooigem

Alleenstaande Samenwonend Totaal huishoudens

Vooropgesteld 17 40 57

Non respons 0 2 2

Bereikt 17 38 55

Niet-geïnteresseerd 1 6 7

Uitgebreid huisbezoek 16 32 48 (=84%)

Alleenstaande Samenwonend Totaal

Aantal bereikte huishoudens 17 38 55

Aantal bereikte individuen 17 77* 94

*Er zat één huishouden van drie personen tussen

Bereikte individuen 94

Bevolkingscijfer Kooigem 767

Beriekte individuen (in %) 12%

Totaal Kooigem Effectief gesprek % bereik

Alleenstaanden 21 16 76,2%

Samenwonenden 46 32 69,6%

Totaal 67 48 71,64%

 Info mail naar intermediairen Kooigem
 Opmaak planning Bellegem
 Analyse huisbezoeken Kooigem

Januari 2014:
 Afwerken analyse Kooigem
 Uitnodiging intermediairen Kooigem focusgroep – eerste verkennend overlegmoment
 Evaluatie en bijsturing vragenprotocol
 16/01 focusgroep – eerste verkennend overlegmoment OC De Wervel
 Evaluatie en update actieplan en communicatieplan
 Persoonlijk aanschrijven doelgroep Bellegem

Februari 2014:
 Start huisbezoeken Bellegem
 Opstart verbeteractie Kooigem

Analyse huisbezoeken
Uit de huisbezoeken komen vooral volgende zaken/hulpvragen naar voor:

De hulpvragen worden onderverdeeld in het type hulpvraag (woonzorg, ergo of andere) en het
soort hulpvraag (financieel, zorg of veiligheid). Het overgrote deel van hulpvragen had te maken
met de woonzorg en het financiële aspect. De aanvraag voor een verwarmingstoelage kwam het
meest naar boven. Diegene die deze aanvroegen hadden nog nooit gehoord dat men hier recht op
kan hebben. Ook niet waar en hoe men die kan aanvragen. Daarnaast vroegen huishoudens naar
meer info over renovatiepremies of verbeteringspremies. De woning van deze huishoudens zijn
minder goed geïsoleerd of sterk verouderd: ramen met enkel glas, verouderde en onveilige
elektriciteitsleidingen, vocht in de muren … Sterke veroudering van de woningen in Kooigem is
een algemeen aandachtspunt, ook naast het project Visite. Ten slotte waren er nog een aantal
hulpvragen (zie tabel).

Hulpvraag Aantal

Verwarmingstoelage 5
Klusjesdienst en tuinonderhoud:
PWA, BND … 2

Renovatiepremie 3

Sociaal telefoontarief 1

Maximumfactuur 1

Poetsdienst 1

Info serviceflats 1

Rollator en stoel in bad 1

Info om rug te ontlasten 1

Info bad hulpmiddel 1



Voor de analyse werd de doelgroep ook opgedeeld in drie leeftijdscategorieën: van 65 jaar tot 69
jaar, van 70 jaar tot 74 jaar en van 75 jaar tot 79 jaar. Het overgrote deel van de hulpvragen
bevinden zich in de jongste leeftijdscategorie; in de oudste leeftijdscategorie het minst. Op zich is
dit opmerkelijk, want we gaan er in het algemeen van uit dat hoe ouder men is, hoe groter de
kans bestaat dat er nood aan welbepaalde hulp is (bv. de vraag naar thuiszorg). Maar dit kan ook
vanuit een ander perspectief bekeken worden, wat misschien voor dit onderzoek van toepassing
kan zijn. Namelijk dat hoe ouder men is, hoe groter de kans bestaat dat men al geïnformeerd
heeft voor welbepaalde hulp of hoe groter de kans dat men de hulpvraag al gesteld heeft en
hiervoor ook hulp heeft voor gekregen. M.a.w. het probleem heeft zich al voorgedaan en er werd
al hulp gevonden.

Daarnaast werd de doelgroep onderverdeeld in alleenstaanden en samenwonenden. Van de 17
hulpvragen werden er 8 hulpvragen gesteld door een alleenstaande en 9 hulpvragen door een
samenwonend huishouden. Deze zijn dus relatief gelijk verdeeld. Voor Kooigem blijkt het type
huishouden geen invloed te hebben op het stellen van een hulpvraag. Opvallend is wel dat er 7
van de 9 samenwonende huishoudens die een hulpvraag stelden zich in de jongste
leeftijdscategorie bevinden. Dit spreekt opnieuw de stelling tegen dat een alleenstaande
huishouden en een oudere leeftijd een grotere kans geven op het hulpbehoevend zijn.

Andere diverse opmerkingen van de doelgroep:
 Enkele huishoudens gaven aan dat ze meer politie op straat willen zien, dat er soms meer

patrouille mag zijn. Soms voelt men zich onveilig en ter preventie voor inbraken en dergelijke
zou men meer patrouille willen.

 De gasleidingen lopen niet door gans Kooigem. Eén enkel huishouden zou graag
overschakelen naar een gasleverancier i.p.v. mazout maar er loopt geen gasleiding in de
straat. Ze kunnen een aanvraag indienen om de gasleiding te laten doortrekken naar hun
woning, maar dit moeten ze zelf financieren, wat vrij duur is.

 Er is geen bankinstelling in Kooigem. Enkele huishoudens vinden dit een grote tekortkoming.
Ze moeten naar de buurgemeenten om een bank te vinden om betalingen te doen. Sommige
laten hun betalingen doen door familie of kennissen.

 Er is ook geen apotheker in Kooigem. Mensen moeten ook voor een apotheker naar een
buurgemeente. Voor oudere personen die minder mobiel zijn en waarvoor veel gebruik van
medicatie noodzakelijk is, zorgt dit voor problemen.

 Ook voor een bakkerij of een warenhuis moet men naar een buurgemeente. Opnieuw zorgt
de mindere mobiliteit van oudere personen en het beperkte openbaar vervoer voor een
knelpunt.

Algemene conclusie:
 48 van de 57 vooropgestelde huishoudens bereikt
 18 hulpvragen uit 48 huisbezoeken
 Hulpvragen vrij divers
 Meest voorkomend: aanvraag VT, renovatiepremie, klusjesdienst
 Oudere leeftijd geen positieve invloed op mate van hulpbehoevendheid
 Type huishouden geen invloed

Eerste verkennend overlegmoment voor deelgemeente Kooigem- focusgroep
Doelstelling: de analyse van de huisbezoeken van Kooigem voorstellen en naar de mening,
indrukken en aanvullingen van de aanwezigen (ca. 30 personen) peilen. Daarna werd er in 3
groepjes gebrainstormd over 3 thema’s (bekendmaking dienstverlening, wonen/huisvesting -
digitalisering) i.f.v mogelijke concrete verbeteracties. Hieruit wordt 1 concrete verbeteracties op
maat van Kooigem gekozen om samen met juiste actoren uit te werken en vorm te geven, te
realiseren. Door samenwerking met relevante actoren willen we de kwaliteit van de
dienstverlening optimaliseren, leemten binnen het aanbod wegwerken en voldoen aan de
behoeften van de 65-plusser.
Uiteraard zullen de bevindingen en aanbevelingen gesignaleerd worden aan het beleid.

Het verslag van het overleg met overzicht van de aangehaalde ideeën en de presentatie zit in
bijlage bij deze nota.

Kernconclusie uit de focusgroepen:
De rode draad doorheen de verschillende voorstellen uit de brainstormsessies is ‘communicatie’.
Enerzijds waren er veel voorstellen tot verbeteracties die te maken hebben met dienstverlening
die al bestaat of die in het verleden werd uitgevoerd. Anderzijds gingen er veel voorstellen over
extra bekenmaking van diensten, meer informatie. Kortom bijkomende communicatie.
We kunnen hieruit concluderen dat de algemene bekendmaking van dienst- en
hulpverleningsaanbod, zowel van ons eigen OCMW als van andere welzijnsorganisaties niet
volstaat voor zowel andere organisaties als de doelgroep in de zuidelijke rand.

Zowel uit de brainstormsessies als uit de huisbezoeken werd aangehaald dat veel mensen uit
Kooigem niet weten wie ze kunnen bereiken als ze een dringende hulpvraag hebben. Daarnaast
weten de inwoners van Kooigem ook niet welke diensten aan huis werken. Hierbij moet wel de
nuance gemaakt worden dat het gaat over inwoners van Kooigem die niet gekend zijn binnen
onze dienstencentra en het OCMW Kortrijk in het algemeen.



Hieruit ontstaat vanuit het projectteam de voorkeur om een verbeteractie te kiezen die inspeelt
op de vraag naar communicatie op maat van Kooigem. Momenteel wordt gewerkt aan de
inhoudelijke uitwerking hiervan.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 Raadsnota 18 april 2013 – Projecten in voorbereiding. Voorstel tot principiële goedkeuring.
 Raadsnota – project rechtenspeurder@home: bij verwerving subsidie, aanwerving voltijds

projectmedewerker voor projectduur. Voorstel tot goedkeuring
 CBS 29/04/2013 – OCMW. Projecten.

Bijlagen  Ppt eerste verkennend overleg
 Verslag eerste verkennend overleg

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Dominique Vanbossele vraagt wat het doel is van de samenwerking met Unizo. Er wordt
geantwoord dat het gaat om de bekendmaking van dienstverlening aan huis. Bijvoorbeeld een
bakker in Bellegem die een broodronde doet in Kooigem.

Raadslid Frederik Benoit vraagt of er conclusies getrokken kunnen worden die nuttig zijn voor LDC
Bellegem. Hij vraagt ook of de thuiszorgdiensten, zoals maaltijden aan huis voldoende gekend
zijn. Er wordt geantwoord dat er bij elk huisbezoek een thuiszorgzakboekje wordt nagelaten. Elk
huisbezoek wordt geregistreerd in het COT-systeem waardoor getraceerd kan worden of nieuwe
klanten vanuit de thuisbezoeken werden aangebracht.

De raad vraagt om na afloop van het project de cijfers te krijgen van wat de huisbezoeken
concreet hebben opgeleverd. Dit wordt als actiepunt opgenomen.

Raadslid Frederik Benoit zegt dat dit project ook nuttig zou zijn in de andere deelgemeenten zoals
Bissegem en Heule. De voorzitter antwoordt dat dit niet kan binnen het Europees project voor
landelijke gemeenten. Het gaat hier om stedelijk gebied.

Raadslid Thomas Holvoet vraagt of er tussentijdse rapporten per gemeente gaan komen. De
voorzitter antwoordt dat de huisbezoeken wel stoppen in 2015 maar dat dan het werk pas echt
begint. Het onderzoek moet leiden tot structurele ingrepen, een betere communicatie en
doorstroming. Uiteraard worden acute zaken direct opgevolgd.

Stemmen Unanimiteit

Besluit De raad neemt nota van de voortgang van het project Visite.
[20 februari 2014]

Punt 3 Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De constatatie dat er op een meer gestructureerde manier beroep kan gedaan worden op het gas-
en elektriciteitsfonds en dit ter voorkoming van energiearmoede. De tussenkomstcriteria die in
2008 vooropgesteld werden zijn aan evaluatie toe.

Beoordeling Het energiebeleid kent verschillende facetten. Het OCMW investeert hierin en onderneemt, samen
met andere actoren, tal van initiatieven om energiearmoede tegen te gaan. Verschillende
doelstellingen worden beoogd. Het gaat van het verbetering van de huisvesting, het bedingen van
een goedkoop energietarief, het verzekeren van energie tot het verlenen van financiële
tussenkomsten. Vanuit het OCMW willen we empowerend werken naar de cliënten enerzijds om
hen bewust te maken van energie en gebruik- verbruik en anderzijds om bij te staan in opgelopen
schulden.

Een greep uit de initiatieven:
 de uitvoering van energiescans bij de doelgroep
 deelname aan de provinciale groepsaankoop
 consumentenbeleid en medewerking aan programma
 detectie en uitvoering van sociale onderzoeken van personen die in aanmerking komen voor

een lening vanuit het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en het sociaal
dakisolatieproject

 aanbieden van renovatiebegeleiding
 uitvoeren sociale onderzoeken bij aanvragen minimale levering aardgas
 uitvoeren sociale onderzoeken voor personen die voor de lokale adviescommissie moeten

verschijnen



 uitvoeren sociale onderzoeken voor personen die niet meer in staat zijn hun energieschulden
af te betalen en waarvan het menswaardig bestaan bedreigd wordt.

Personen die in begeleiding zijn bij het OCMW worden op een structurele manier toegeleid.

In deze nota belichten we enkel het onderdeel tussenkomsten in energiekosten.

Het gas- en elektriciteitsfonds biedt de mogelijkheid om mensen die het financieel moeilijk hebben
en dreigen in de energiearmoede te komen, te helpen. Het fonds heeft als doelstelling:
 het bevorderen van bemiddelingsdiensten door personeel toe te wijzen
 het verlenen van financiële maatschappelijke hulp bij het aanzuiveren van rekeningen
 het nemen van maatregelen in het kader van een preventief maatschappelijk energiebeleid.

In 2013 ontvingen we € 336.106,21, waarvan € 230.626,10 als personele kost en € 105.480,11
voor het luik preventie en tussenkomsten voor cliënten.

Een gedeelte van het fonds financiert personeelskosten voor zover het personeelslid taken op het
vlak van budgetbegeleiding en sociale begeleiding uitvoert.
Het OCMW heeft de mogelijkheid een schuld geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren.

Het stookoliefonds komt tussen voor maximum 1 500 liter. In 2013 bedroeg de tussenkomst voor
een gezin gedurende een kalenderjaar maximum € 300. Het terugbetaalde bedrag hangt af van
de gefactureerde prijs. De gerechtigden zijn wettelijk bepaald. Het gaat om gerechtigden op de
verhoogde verzekeringstegemoetkoming, mensen met een beperkt inkomen en mensen die
genieten van schuldhulpverlening of collectieve schuldenregeling.

In 2008 werd als richtlijn het principe gehanteerd dat het OCMW maximum € 1 000 tussenkwam
in stookoliefacturen. De som werd terugbetaalbaar gesteld. Voor gas, elektriciteit en water werd
de helft van de openstaande schuld als richtlijn weerhouden, gelimiteerd tot maximum € 1 000.

In de praktijk stelden we vast dat de terugbetaling niet altijd evident was. Het hypothekeerde
daarenboven de mogelijkheid om het bedrag voor een volgende bestelling op te sparen. Na
verloop van tijd werd soepeler omgegaan met de richtlijn en werd een eerste tussenkomst niet
terugbetaalbaar gesteld. We stellen voor om de richtlijn rond de stookoliefacturen in die zin aan te
passen.
Vanuit de zittingen van de lokale adviescommissie en vanuit de dossiers budget- of
schuldhulpverlening merken we dat het voor veel huishoudens niet evident is om de kost voor gas
en elektriciteit te dragen. Een meer gestructureerde aanpak van tussenkomsten dringt zich op.

We stellen voor om systematischer een tussenkomst te overwegen bij:
 startende dossiers budgetbeheer
 dossiers LAC met een eerste minnelijke regeling
 dossiers LAC met een vermoeden van onbetaald verbruik (personen die lange periode niet of

weinig opladingen verrichtten en waarvan er een vermoeden is dat ze hun noodkrediet
elektriciteit aanwenden)

 dossiers van cliënten die aanvullende steun ontvangen: de steun wordt voorbehouden voor
de betaling van energiekosten.

 dossiers van cliënten die na één jaar nog aangewezen blijven op leefloon of steun equivalent
leefloon, en in het bijzonder bij kinderlast mits er sprake is van een activeringstraject, tenzij
er medische- of billijkheidsredenen weerhouden werden.

De tussenkomsten worden op basis van gestandaardisserde verslagen opgelijst en toegekend
door het BCSD.

Bij alle opgesomde situaties voert de dossierbeheerder een sociaal onderzoek. Hierbij wordt
telkens de nood én de eigen mogelijkheden van de cliënt in kaart gebracht. Wordt er een vorm
van steunverlening over een lange periode toegekend dan kunnen we concluderen dat er sprake
is van een financiële problematiek. Een toekenning van een dossier budget- of
schuldhulpverlening vloeit meestal voort uit een schuldenproblematiek. Personen die voor de
lokale adviescommissie uitgenodigd worden, blijken vaak te kampen te hebben met
achterliggende problematieken.

We stellen voor om iedere tussenkomst te koppelen aan de uitvoering van preventieve
maatregelen. Zo zal iedereen die een tussenkomst ontvangt en waar een overstap van leverancier
mogelijk is, aan een V-test onderworpen worden en indien aangewezen hulp krijgen bij de
overstap. We verwijzen maximaal door naar de energiesnoeiers om energiescans uit te voeren.

Aanvullend op het tussenkomstbeleid zetten we verder in op een preventief sociaal energiebeleid.
 uitvoeren van de V-test en hulp bij overstappen naar een andere leverancier
 doorverwijzing voor het uitvoeren van de energiescan
 renovatiebegeleiding
 onderzoek naar de mogelijkheid om een FRGE-lening aan te gaan
 groepsaankoop gas en elektriciteit



Financiële
toetsing

Budget Met de nota worden geen extra-kredieten gevraagd.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW inzake de
begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden
inzake energielevering.

 Koninklijk Besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 04/09/2002 houdende
toewijzing van een opdracht aan de OCMW inzake de begeleiding en de financiële
maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Eerdere
beslissingen

 Raadsnota van 17 januari 2008 betreffende Tussenkomstbeleid in de kosten van alle vormen
van energie.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Thomas Holvoet merkt op dat het vooral gaat over elektriciteits- en gasverbruik en
minder over water. De voorzitter antwoordt dat mensen in financieel moeilijke situaties vaak te
veel besparen op water. Raadslid Johan Coulembier merkt op dat in het LAC soms ook dossiers
met heel hoge waterfacturen behandeld worden.

Raadslid Thomas Holvoet vraagt verder of bij de groepsaankoop steeds groene energie wordt
voorgesteld. De voorzitter antwoordt bevestigend.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist om individuele tussenkomsten in energiekosten te verlenen volgens bovenstaande
principes.

De raad beslist om de e dossiers op basis van gestandaardiseerde verslagen voor het B.C.S.D. ter
goedkeuring voorleggen.
[20 februari 2014]

Punt 4 Samenwerkingsovereenkomsten sociaal beleid. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Sedert 2013 nam het OCMW diverse samenwerkingsovereenkomsten over van de Stad. We
hebben reeds jaren ook diverse overeenkomsten vanuit het OCMW. Jaarlijks zorgen we voor een
evaluatie en gesprek rond deze overeenkomsten. Dit jaar hebben we samenwerkings-
overeenkomsten grondig doorgelicht en hebben we nieuwe overeenkomsten opgemaakt voor 6
jaar, gekaderd binnen het Plan Nieuw Kortrijk en met diverse linken naar het armoedeplan. We
blijven jaarlijks overlegmoment hanteren om de samenwerking eventueel te kunnen bijsturen.

Beoordeling We hebben een grote lading overeenkomsten die voor meerdere jaren worden afgesloten, van
2014-2019, met jaarlijks evaluatiemoment.

1 CAW Zuid West-Vlaanderen: 120.000euro/ jaar
Met CAW is er een brede samenwerking. Het aantal doelstellingen en de bijhorende criteria zijn
bijgevolg zeer uitgebreid. Het CAW Zuid West-Vlaanderen, de stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk
bouwen een partnerschap uit op het brede terrein van het eerstelijns welzijnswerk. De diverse
acties en initiatieven binnen dit partnerschap zijn concreet en vertrekken vanuit een gedeelde
bezorgdheid, gedeelde zorg en gedeelde verantwoordelijkheid en moeten een wezenlijk verschil
maken in de situatie van de Kortrijkse burgers. De acties en initiatieven binnen deze
samenwerking zijn zowel gericht op preventief werken of het vermijden van problemen, als op
curatief werken of het aanpakken en oplossen van problemen. We richten ons hierbij op 5 grote
thema’s: toegankelijkheid, financiën en schulden, opvoeding, wonen en thuisloosheid,
maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.
Het CAW werkt ook mee aan het lopende traject naar een (nieuw) regionaal partnerschap.
Op de 5 aangehaalde terreinen zijn algemene en specifieke doelen afgesproken.

2 Oranjehuis 12.500euro/ jaar
Oranjehuis is voor het OCMW een relatief nieuwe partner met pak potentieel in kader van
vormgeving wijkgerichte werking en aanpak kinderarmoede en gezinsbegeleiding.
Samenwerking tussen Oranjehuis en de lokale overheid om (ogenschijnlijk) onoplosbare
problemen aan te pakken vanuit een positieve ingesteldheid en een herstelgerichte focus.
Op buurtniveau meewerken (met wijkteams) ifv een zorgzame buurt. Dit wordt opgestart in
minstens 1 buurt en in partnerschap 1 onderwijsinstelling (te bepalen in overleg).
De toegang tot de hulpverlening verbeteren voor mensen in kwetsbare situaties (focus op
gezinnen met kinderen en verontrustende situaties). Bedoeling is om mensen de regie zelf in
handen te leren nemen en te houden. Oranjehuis ondersteunt en begeleidt OCMW medewerkers in
deze aanpak.



3 De Vaart 4500euro/ jaar
De Vaart is partner in het armoedeplan in het bieden van voeding, afspraken met de Voedselbank,
bereiken van meest kwetsbare mensen. We behouden een sterke samenwerking, delen van
signalen en eventuele samenwerking op te zetten rond nieuwe acties zoals zero food waste, toe
leiden van vrijwilligers naar de Vaart.

4 De Kier 5000euro/ jaar
De Kier is partner binnen het armoedeplan. Via hun vrijwilligerswerking bieden ze een actieve
ondersteuning naar diverse groepen in zeer kwetsbare situaties: het bieden van een luisterend
oor , het bieden van eerste noodzakelijke materiële hulp (voeding, medicatie) en doorverwijzen
naar reguliere organisaties (professionele hulpverlening: OCMW, CAW ,Vaart, Poverello,
buurthuizen).

5 Sint Michielsbeweging - Emmanuel 5000euro/ jaar
Sint Michielsbeweging is partner in het armoedeplan en schrijft zich mee in in de actie zero food
waste. Zij zorgen enerzijds voor voedselbedeling en anderzijds ook voor opvang, ondersteuning
van zeer kwetsbare groepen.

6 Tele-Onthaal 1239euro/ jaar
Teleonthaal is partner in de hulpverlening via haar vrijwillige inzet en inzet buiten de kantooruren.
In 2014 start een nieuw luisterpunt in Kortrijk. 106 wordt opgenomen als nummer in back up op
het antwoordapparaat van het OCMW en op de website van het sociaal huis.

7 Palliatief netwerk Zuid West-Vlaanderen 1239euro/jaar
Palliatief netwerk is partner in de zorg voor diverse instanties. Met deze samenwerking versterken
we de linken met de vrijwilligerswerking en voorzien we in vorming voor vrijwilligers rond
palliatieve zorgen.

8 Huurdersbond 15000euro/ jaar
In kader van de huurproblematiek in het algemeen en voor kwetsbare groepen in het bijzonder
geeft de huurdersbond (juridisch) advies en begeleiding aan personen (via zitdagen in het sociaal
huis, min 6uur per week), informatie- en vormingsmomenten voor OCMW medewerkers, ter
beschikking stellen van typebrieven, het aanleveren van artikels om huurders en professionelen te
informeren over de huurwetgeving.

9 De Bolster 45000euro/jaar
De Bolster is belangrijke partner in activering voor de meest kwetsbare groepen via de methodiek
van arbeidszorg. De Bolster staat via deze overeenkomst mee in voor het economisch en sociaal
activeren van personen via het activiteitencentrum, Domino en De Hond in het Kegelspel ifv
doorstroom naar betaald werk en/of maatschappelijke integratie. Ze werken actief mee aan
projecten met andere partners ifv empowerment en activering.
Ze werken actief mee aan de realisatie van het totaalplan armoedebestrijding en zorgen voor
inbreng van specifieke expertise mbt arbeidszorg en psychiatrie.

Volgende overeenkomsten worden voor 1 jaar afgesloten gezien de ontwikkelingen rond de
interlokale samenwerking sociaal beleid:

1 Welzijnsconsortium vzw 24.400euro
De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W.’s, gemeentebesturen,
de private en publieke actoren in de regio Zuid-West-Vlaanderen te stimuleren bij de uitbouw van
het welzijnsbeleid. Dit gebeurt door informatie en documentatie te verschaffen, overleg op te
zetten, het organiseren en begeleiden van concrete projecten en dossiers. Het betreft meer in het
bijzonder initiatieven die een regionale aanpak en samenwerking vereisen en de mogelijkheden
van een afzonderlijk OCMW, gemeentebestuur en dienst te boven gaan.
Het welzijnsconsortium werkt eveneens actief mee aan de voorbereidingen en de ontwikkeling van
een ‘interlokale samenwerking sociaal beleid’, in afstemming met alle betrokken partners.

2 LOGO 6700euro
LOGO biedt 190 uur ondersteuning en begeleiding om een wijkgerichte strategie rond gezond-
heidszorg mee uit te bouwen:
Ism diverse partners werken ze visie uit op wijkgerichte aanpak gezondheidszorg; binnen deze
visie wordt een verdere verkenning van een wijkgezondheidscentrum verricht.
Ze staan in voor de opstart van een werkgroep met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
(CGGZ) en het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) om de eerstelijnspsychologische zorg, de
wachtlijsten, de mogelijke inzet van bestaande personeelsleden in beeld te brengen en om
concrete afspraken om deze zorg toegankelijker te maken uit te werken.
Ze zorgen voor cijfermateriaal en goede praktijken uit andere regio’s, die de wijkgerichte aanpak
in Kortrijk kunnen versterken: uitwerken van een ‘groeimeter’ voor het monitoren van de
voortgang van het gemeentelijk gezondheidsbeleid
Het ‘charter gezonde gemeente’ wordt vertaald in concrete acties en projecten op wijkniveau ism
de wijkteams en de medewerkers van de stad en het OCMW.



3 Akzie, vereniging waar armen het woord nemen: 20.000euro/ jaar
Akzie is partner in het armoedebestrijdingsplan. We willen hen met deze verhoogde toelage
versterken om zo effectief het verschil te maken voor mensen in armoede.
Mensen in armoede een stem geven in (opstart) van een aantal initiatieven, zorgen voor actieve
toeleiding en ondersteuning van mensen in armoede bij nieuwe initiatieven zoals @llemaal
digitaal, consumentenbescherming, sociale kruidenier (ikv pilootgemeente pro-actief beleid), …
Opvolging en uitvoering project Wijsneuzen (opstart nieuwe groepen, intervisie bestaande groep)
Deskundig advies inzake bijv armoedetoets, … opvolging armoedeplan en cijfers.
Opvolging lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie.
Coördineren en eindverantwoordelijkheid ‘Wereldverzetdag tegen armoede’.

Overeenkomst met de Unie der zorgelozen voor 20jaar: 670.000euro
De unie Investeert in de uitbouw en renovatie van de Scala, met focus op empowerment en
mobiliseren van de buurt door in te zetten op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie’,
onderdeel van beleidsdoelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’
Ondersteunen van sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (bv
Scala) ifv geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen’, onderdeel van beleidsdoelstelling

‘Een stad met veel goesting en ambiance’.
Beide acties kaderen in het Strategisch Meerjarenplan 2014 – 2019 van Stad/OCMW Kortrijk.
Daarnaast draagt deze samenwerking ook bij tot de realisatie van andere doelstellingen uit
het strate-gisch meerjarenplan: werken aan vitale wijken en versterken van sociale cohesie,
diversiteit is een kracht, verdere uitbouw van vrijwilligerswerking ikv vrijwilligers zijn
ambassadeurs van onze stad, …
Unie der Zorgelozen realiseert met de Scala volgende concrete doelstellingen ikv één lokaal
sociaal beleid met empowerment als rode draad:
 Empowerment van het individu door maatschappelijk kwetsbaren door te verwijzen naar

het Sociaal Huis en andere sociale diensten; rechtstreeks of in samenwerking met
straathoek- en buurtwerk ikv het stedelijk armoede- en activeringsbeleid

 Mobilisatie/activering (van groepen) van individuen (collectief) door vanuit de sociaal-
artistieke eigenheid creatieve processen te ontwikkelen met sociale groepen, met
organisaties en/of verenigingen in de buurt/wijk/stad

 Empowerment van de buurt/wijk/stad door als creatieve en sociaal-artistieke partner
actief mee te werken aan het territoriaal welzijnsbeleid van stad/OCMW in de binnenstad;
in con-creto samenwerken met de wijkteams en het geïntegreerd wijkcentrum van
Kortrijk centrum

 Het ter beschikking stellen van de feestzaal Scala, de ontmoetingsruimte miv keuken op
het gelijkvloers, de vergaderplek op de 1e verdieping aan Stad/OCMW Kortrijk. De
frequentie en voorwaarden worden vastgelegd in artikel 3. De planning van deze dagen
wordt jaarlijks afgesproken tussen beide partijen.

 Indien derden gebruik willen maken van de infrastructuur buiten de afspraken in artikel 3
en buiten de situatie van de hieronder benoemde samenwerking, kan dat via een
huurprijs, die de kostprijs dekt en op voorwaarde dat het binnen de planning van de Unie
past.

De Unie der Zorgelozen zoekt actief samen te werken met Kortrijkse partners. Dit kunnen
culturele of artistieke partners, maar even goed onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties of
partners uit andere maatschappelijke domeinen. Unie der Zorgelozen doelt hierbij op
samenwerking, die complementair is aan het beleid van stad/OCMW en die een duurzame werking
vooropstelt.

Overeenkomsten nog in ontwikkeling: Samenwerkingsovereenkomst met vzw de Poort.

Financiële
toetsing

Budget Voor de samenwerkingsovereenkomst met CAW is er 10.596EUR niet
gebudgetteerd. Hiervoor zou de Stad extra-middelen toekennen aan het
OCMW.

Visum ontvanger Goedgekeurd, maar voor de samenwerking met de Unie der Zorgelozen
wordt voorgesteld om de afschrijvingstermijn te laten overeenstemmen
met de termijn waarop de Vlaamse Overheid de toegekende
overheidssubsidie afschrijft, dat is 20 jaar.

Eerdere
beslissingen

 Beslissingen CBS overdracht stedelijke toelagen en Raadsnota sociale toelagen 18/04/2013
 Beslissing CBS overdracht via budgetwijziging van middelen CAW voor bedrag van

29.000euro (JAC, residentiele opvang).
 Beslissing van de Raad van 15 maart 2013 (samenwerkingsovereenkomst De Bolster)
 Beslissing van de Raad van 18 oktober 2012 (samenwerkingsovereenkomst de huurdersbond)

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomsten.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Thomas Holvoet vraagt op basis van welke criteria de beslissingen genomen werden. Hij
mist samenwerkingsovereenkomsten rond diversiteit en mensen met een handicap. De voorzitter
antwoordt dat een aantal overeenkomsten van de stad zijn overgenomen en verwijst naar de



stedelijke adviesraad voor personen met een handicap en de raad voor integratie (RIS). De
samenwerking met Leiaarde wordt versterkt om de RIS te begeleiden.

Raadslid Yann Mertens verwijst bij de Unie der Zorgelozen naar de bespreking in het vast bureau
en naar de toevoeging pro rata van de meerwaarde. De voorzitter licht toe dat in het geval het
gebouw verkocht moet worden het OCMW kan meegenieten van een eventuele meerwaarde. De
Unie der Zorgelozen krijgt de tussenkomst niet om niet. Het gaat om een langdurige overeen-
komst waarbij de Unie een aantal engagementen op zich neemt. De raadsleden zullen uitgenodigd
worden op een officieel ondertekeningsmoment van deze overeenkomst.

Raadslid Vincent Salembier vraagt of het niet aan te raden is om frequenter te rapporteren dan
jaarlijks. De voorzitter stemt hiermee in en stelt voor om hiervoor een addendum bij de
overeenkomst op te maken dat bepaalt dat de betrokken stafmedewerker zich minimaal
trimestrieel laat informeren door de Unie.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de samenwerkingsovereenkomsten met de bijhorende betalingsmodaliteiten goed.
[20 februari 2014]

Punt 5 Scala: betaling aan Stad Kortrijk van 670.000EUR investeringssubsidie

Feitelijke
aanleiding

De budgetbesprekingen 2014-2019 tussen Stad en OCMW waarbij aan het OCMW gevraagd is om
de investeringstoelage voor de Unie der Zorgelozen ten laste te nemen

Beoordeling Op basis van het positief resultaat bij de OCMW-jaarrekening 2004, heeft de Stad toen aan het
OCMW toestemming gegeven om 994.857,53EUR te behouden en te bestemmen als
investeringssubsidie voor sociale projecten. Het OCMW heeft dit bedrag tot op heden niet
aangewend. In het kader van de huidige samenwerkingsovereenkomst van Stad en OCMW met de
Unie der Zorgelozen kan het OCMW vanuit genoemd beschikbaar een bedrag van 670.000EUR
terugbetalen aan de Stad voor doorstorting naar de Unie.

Financiële
toetsing

Budget Bedrag beschikbaar op rekeningnummer 150000

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst met Unie der Zorgelozen (ander pt in zitting 20/02/14)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het OCMW zal aan de Stad Kortrijk 670.000EUR betalen. Dit bedrag is bij het OCMW vanuit het
overschot op de Gemeentelijke bijdrage 2004 geboekt als te besteden investeringssubsidie.
Het OCMW zal dit bedrag in 2 gelijke schijven aan de Stad storten: 335.000EUR in maart 2014 en
eenzelfde bedrag in maart 2015.
De Stad Kortrijk zal deze gelden overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst van Stad en
OCMW met de Unie der Zorgelozen aan deze vereniging doorstorten.
Als de Unie overeenkomstig de modaliteiten beschreven in genoemde overeenkomst een gedeelte
van dit bedrag aan de Stad moet terugbetalen, dan zal de Stad dit bedrag doorstorten naar het
OCMW.
[20 februari 2014]

Punt 6 Huishoudelijk reglement Blokkenhuis. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Blokkenhuis werkt binnen het wetgevend kader, opgelegd vanuit Kind en Gezin.
Gezien de overdracht van de kinderopvang en verfijning van diverse afspraken, werking in de
dienst, communicatie ten aanzien van de ouders, brengen we het nieuwe huishoudelijk reglement
in deze raadszitting naar voor.
Dit reglement is van belang ifv kwalitatieve werking van de dienst en regelt de afspraken tussen
ouders en het blokkenhuis.

Beoordeling Het huishoudelijk reglement werd op volgende elementen aangepast
 Inleidend woord
 Bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijke
 Openingsuren en openingsdagen
 Verplichte attesten met de kindcodes



 Toelichting over de occasionele opvang
 Opvang van ziek kind
 Boetes
 Verklaring om te ondertekenen

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Eerdere
beslissingen

 Eerder goedgekeurd huishoudelijk reglement (raadszitting december 2013)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  Overwogen dat de werkwijze van de dienst werd aangepast sedert de overdracht;
 Overwogen dat er vanuit inspectie diverse opmerkingen geformuleerd werden rond de

werking het dus noodzakelijk is om het huishoudelijk reglement dat de afspraken regelt
tussen de ouders, de onthaalouders en de dienst aan te passen;

 Gelet op het ontwerp van het nieuw huishoudelijk reglement;

De raad, gelieve de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de het blokkenhuis goed te
keuren.
[20 februari 2014]

Punt 7 Samenwerking Stad en OCMW. Case ICT. Voorstel voor één geïntegreerd team ICT.

Feitelijke
aanleiding

De diensten ICT van Stad en OCMW werken al sinds een aantal jaar intensief samen. Deze
samenwerking was telkens case-gebaseerd. Nu komen we op het punt waar samenwerking
idealiter verder geformaliseerd en gemaximaliseerd wordt.

Beoordeling Een aantal jaar terug vormden een paar concrete cases (netwerk, website, raamcontract, support,
…) de aanzet voor samenwerking op het vlak van ICT waarvoor achter de schermen en informeel
sporen werden uitgezet.

Deze samenwerking was per dossier en projectmatig georganiseerd waarbij vanuit elke
organisatie de behoeften samengebracht werden in een bestek en gekomen werd tot
gemeenschappelijke producten, maar de implementatie binnen elke organisatie los van elkaar op
een geheel eigen manier gebeurde: bv. software ICT- en facility beheer, aankopen in IT-
raamcontract. Er is hier al een zekere winst op vlak van administratie (bv
aanbestedingsprocedure).

De mate van samenwerking en de gemeenschappelijke aanpak stijgen echter zoals bv. bij het
Document Management Systeem, kostendelend aankopen van server- of opslag infrastructuur.
Hier is de winst al groter: gemeenschappelijke analyse, standaardisatie (producten), 1 groter deel
kopen in plaats van twee kleine. Dit is echter nog steeds project gestuurd: er is nog geen
gemeenschappelijk beleid ontwikkeld op het vlak van ICT.

Naast de ‘spontane’ samenwerking op aansturen van de twee IT-verantwoordelijken van beide
organisaties die projectmatig ontstaan is, is er ook de steeds verder gaande samenwerking op
andere domeinen. Dit komt in de praktijk tot uiting bij de indeling van het organogram bij de stad
en meer bepaald bij de directies ‘Mens en Samenleving’ en ‘Welzijn’, waar er een grote nood is
aan het delen van o.m. agenda’s en informatie. Verder is er de overdracht van de kinderopvang
vanuit de stad naar het OCMW, en nemen steeds meer personen een taak op in beide
organisaties: bv. programmaregisseurs, de nieuwe directie ‘welzijn’, de werking rond
@llemaaldigitaal, ….

Door het projectmatig samenwerken is er in de feiten nu al een verregaande verstrengeling van
netwerk- en serverinfrastructuur en is een weg terug al heel moeilijk of zou die aanleiding geven
tot heel wat extra kosten. Een project zoals DMS wordt al aangepakt met een gemeenschappelijke
analyse, bestek, stuurgroep, beheer van infrastructuur maar elke organisatie heeft wel nog een
eigen projectleider en aanpak.

In dat licht pleiten we voor een volledig geïntegreerde werking op vlak van ICT op middellange
termijn.

Zo versterken beide teams elkaar met meer mogelijkheden voor specialisatie én doublures,
kunnen we de toenemende complexiteit samen in grote mate blijven beheersen, vergroot de
bereikbaarheid van de helpdesk en realiseren we maximaal mogelijke schaalvoordelen (door o.m.



standaardisatie, gezamenlijke aankoop & ontwikkeling, …).

De medewerkers van het team ICT hebben het vzw-statuut, en behouden dit statuut.

De afspraken over aansturing zullen vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst.
Deze zal een algemeen kader vormen voor huidige en toekomstige samenwerkingen tussen Stad
en OCMW, en specifiek voor ICT ook van duidelijke financiële afspraken m.b.t. kostendeling,
doorverrekeningen, e.d.

Het is de ambitie om te komen tot één gezamenlijke:
 IT-architectuur
 policy over gebruik van middelen en informatie
 projectplanning

In de toekomst kunnen de MAT’s een gezamenlijke ontwerp van ICT budget opmaken, en
voorleggen aan het College en de Raad. De uitvoering kan gebeuren door één team.

Financiële
toetsing

Budget Beide organisaties, Stad en OCMW hebben elk een apart ICT-budget.

Visum ontvanger goedgekeurd mits kosten op basis van verantwoorde en eenvoudige sleutels
aan beide organisaties toegewezen worden.

Besluitvormings-
proces

 bespreking stuurgroep samenwerking ondersteunende diensten dd. 5 december 2013
 bespreking MAT OCMW dd. 8 januari 2014
 bespreking MAT stad dd. 14 januari 2014
 directiecomité vzw dd. 15 januari 2014
 Vast Bureau OCMW dd. 14 januari 2014
 CBS stad dd. 20 januari 2014.
 ondernemingsraad vzw Zusters Augustinessen dd. 29 januari 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het voorstel om in te zetten op een maximale samenwerking van de
teams ICT van Stad en OCMW, met het oog op een zo geïntegreerd en uniform mogelijk ICT-
beleid, én de realisatie van één geïntegreerd team ICT voor Stad en OCMW.
[20 februari 2014]

Punt 8 Vereenvoudigen inschrijvingsprocedure NT2 voor leerwerknemers. Voorstel tot
goedkeuring.

Doelstelling Een stad die onderneemt en deelt; 3.3 het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid
en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt ; actie: verhoogde inzet op Nederlandse taal

Feitelijke
aanleiding

Nood aan diversificatie van de NT2 cursussen voor leerwerknemers en administratieve
vereenvoudiging.

Financiële
toetsing

Budget Binnen de actie verhoogde inzet op Nederlands SMJP : 30 cursisten aan 100
euro voor 2014

Visum ontvanger In de nota zijn geen bedragen vermeld, noch mogelijk aantal cursisten, noch
bedrag per cursus. Er wordt visum gegeven voor zover uitgaven gebeuren
binnen bovenstaand opgenomen budget.

Eerdere
beslissingen

 Toepassen activeringsprincipes en W2 actieplan Sociale dienst en Werk.Punt

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Gezien de afspraken die gemaakt werden binnen W2 tussen de Sociale dienst en Werk.Punt werd
de keuze gemaakt om sneller te activeren binnen een tewerkstelling artikel 60§7, en is er
bijgevolg een hogere nood aan het verderzetten van de lessen Nederlands tijdens de
tewerkstelling (mensen starten al met werken op een lager taalniveau dan voor W2).
Vertrekkende vanuit de beleidskeuze om verhoogd in te zetten op het leren van de Nederlandse
taal voor anderstaligen hebben we een voorstel uitgewerkt om mensen op een optimale manier
Nederlands te laten leren in combinatie met een tewerkstelling artikel 60 binnen de
leerwerkplaats van het OCMW.



Wij stellen voor om de leerwerknemers van de leerwerkplaats die NT2 volgen tijdens de periode
tewerkstelling toe te laten dit te volgen in een erkende NT2 voorziening, in plaats van zelf
vorming te voorzien zoals tot nu toe het geval was.
Dit geeft als voordeel dat, net zoals op andere werkplekken
 leerwerknemers elk op hun eigen niveau en volgens hun eigen leervermogen NT2 aanleren
 leerwerknemers op het einde van hun traject verder staan op vlak van NT2 dan in het

verleden
 leerwerknemers officieel geattesteerd zijn inzake taalniveau waardoor ze makkelijker toegang

krijgen tot voortgezette vorming door bijvoorbeeld VDAB
 de taalcoach kan ingezet worden om op maat extra ondersteuning te voorzien waar nodig

Om de administratieve overlast te beperken stellen wij tevens voor om de cursisten gezamenlijk
in te schrijven en de voorzieningen te laten factureren naar het OCMW voor wat betreft
het cursusgeld. Dit in plaats van voor iedere leerwerknemer individueel een sociaal verslag te
maken en een individuele beslissing te vragen op het BCSD, zoals tot nu toe het geval was.
[20 februari 2014]

Punt 9 Medicatie in de woonzorgcentra. Aktename.

Feitelijke
aanleiding

Momenteel heeft het OCMW Kortrijk voor de toelevering van medicatie voor bewoners een
overeenkomst met Patrona. In die overeenkomst werd bedongen dat er voor de
instellingsadministratie een onkostenvergoeding werd toegekend aan de instellingen van 7%
Daarnaast werd een korting aan bewoners toegekend voor de niet-terugbetaalbare medicatie van
30%. De hoogte van deze korting is zeer uitzonderlijk.
In de benchmark met andere voorzieningen (openbaar en privé), en uit navraag bij Patrona zelf,
blijkt nu dat de kortingen aan bewoners normaliter slechts 10% bedragen, en dat de rest van de
kortingen worden toegekend aan de instellingen zelf.

Het voorstel om deze korting terug te brengen naar 10% werd besproken op de raad van
november 2013.

Beoordeling In het Vast Bureau van 5 december 2013 werd de analyse van de financiële dienst rond de
facturatie van oktober 2013 toegelicht. De gemiddelde korting per bewoner is 10,64 euro per
maand.

Uit bijkomend onderzoek binnen onze woonzorgcentra is gebleken dat er substantiële verschillen
in kortingsbedragen voor onze residenten zijn. Het verminderen van de korting zou aldus op een
aantal residenten een nog hogere impact hebben per maand.

Naar de toekomst toe zal het percentage korting sowieso dalen. De bekomen korting van 30 %
voor de niet terugbetaalbare medicatie voor onze residenten is het gevolg van een goed
lastenboek en een goede onderhandelingsprocedure. Het huidige contract loopt nog tot september
2015. Naar de toekomst toe, zou omwille van veranderende systemen in bedeling en omwille van
veranderende eigenschappen in het dossier, de korting sowieso verminderen of ongedaan
gemaakt worden.
Het huidige systeem van korting zou aldus gehandhaafd kunnen worden voor de looptijd van het
dossier (eind 2015). Begin 2015 zal een nieuw lastenboek aan de raad worden voorgelegd,
waarbij de modaliteiten opnieuw herbekeken en heronderhandeld kunnen worden.

Op korte termijn zullen wel initiatieven genomen worden naar medicatie-gebruik toe. Naast de
pathologie van betrokkenen, zijn er ook de effecten van het voorschrijfgedrag.
Het OCMW wenst zich aan te sluiten bij het initiatief van AZ Groeninge en alle woonzorgcentra
van de regio (olv van Dr. Gekiere) om het medicatiebeleid in de voorzieningen in kaart te
brengen.
Hierbij zal worden gekeken naar:
 Een sensibilisering tot medicatiebeperking – dus enkel medicatie waar nodig ( zo weinig

mogelijk supplementen als nodig, enz…) Daartoe werd een overkoepelende werkgroep
ziekenhuis-woonzorgcentra opgericht, die voor eind juni 2014 actiepunten zal voorstellen.
(voor onze instellingen trekt Kris Vermael mee deze werkgroep) Er wordt gedacht aan
adviezen vertrekkend vanuit de geriaters naar de woonzorgcentra toe over mogelijk af te
bouwen medicatie bij sommige residenten. Ook een affichecampagne in de WZC’s behoort
momenteel tot de voorstellen.

 Promotie van generieken

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Thomas Holvoet vraagt of er extra ondersteunende maatregelen mogelijk zijn voor de
restgroep met hoge medische kost. De voorzitter verwijst naar de maximum factuur. Mensen met



financiële moeilijkheden worden verder geval per geval bekeken.

Raadslid Lieve Vansevenant zegt blij te zijn met het feit dat de 30% korting bij de mensen blijft.
Ze suggereert dat mensen soms te veel pillen innemen en vraagt of dit bekeken kan worden.
Raadslid Stephanie Van Hauwaert antwoordt dat dit te maken heeft met voorschrijfgedrag van de
artsen en met de assertiviteit van de instelling. Ze verwijst ook naar de zorginspectie die dit
controleert.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt kennis van het feit dat het huidige kortingssysteem van 30% op de niet
terugbetaalbare medicatie voor onze residenten van toepassing blijft voor de looptijd van het
huidige contract en dat er initiatieven worden ondernomen naar sensibilisering en
voorschrijfgedrag rond generieke geneesmiddelen.
[20 februari 2014]

Punt 10 Schriftelijke communicatie inzake voorwaarden om poetshulp met dienstencheques te
verkrijgen. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De regelgeving van de RVA is duidelijk: iedere meerderjarige persoon die in België gedomicilieerd
is kan beroep doen op het systeem van de dienstencheques. Een erkende dienstencheque
onderneming mag niemand, die aan de voorwaarden voldoet, weigeren die hulp vraagt met
dienstencheques.

Bijna alle OCMW’s die een poetsdienst hebben met dienstencheques stellen een aantal
voorwaarden om te gaan poetsen bij mensen aan huis.
Hun uitgangspunt is: we willen poetshulp aanbieden aan die inwoners van de Stad of gemeente
die dit het meest nodig hebben. Ieder OCMW heeft eigen criteria, die kunnen zijn: graad van
zorgbehoevendheid, leeftijd, inkomen, … .

Vanuit de RVA wetgeving mag dit niet, het is discriminatie en kan afgestraft worden met: een
waarschuwing, een inhouding (geheel of gedeeltelijk), een terugvordering en een intrekking
(onmiddellijk of met uitstel).

Tot voorheen werden dergelijke inbreuken oogluikend door de vingers gezien maar daar komt
verandering in!
Een aantal OCMW’s kregen een waarschuwing, een OCMW verloor de erkenning dienstencheques
én moest de toegekende subsidies terugvorderen.

Financiële
toetsing

Budget Van toepassing.

Visum ontvanger Van toepassing.

Wetten en
reglementen

Art. 2 quater § 4, 2° K.B. 12.12.2001 m.b.t. dienstencheques:

2° (de onderneming verbindt zich ertoe geen werknemers en klanten direct of indirect te
discrimineren zoals bedoeld in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie;) <KB 2008-04-28/30, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-05-2008>

Reglement Dienst Poets aan Huis OCMW Kortrijk

Eerdere
beslissingen

Raadsnota 20 oktober 2011: Stappenplan poetsdienst

Besluitvormings-
proces

Omdat het van belang is dat we als OCMW dienstencheque onderneming de RVA wetgeving inzake
dienstencheques moeten volgen, is een aanpassing van onze schriftelijke communicatie
noodzakelijk. Doen we dit niet dan hebben we kans om onze erkenning kwijt te zijn én de
toegekende subsidies terug te moeten vorderen.

Schriftelijke communicatie :
Iedere inwoner van Groot-Kortrijk kan een beroep doen op de Dienst Poets aan Huis van OCMW
Kortrijk. We hebben een bijzondere aandacht voor: personen met een verminderde mobiliteit,
personen met ziekte of invaliditeit, personen bij wie de poetshulp de opname in een
woonzorgcentrum helpt vermijden.

Voor de opstart van de dienstverlening komt onze woonzorgverlener langs om de aard en
frequentie van de poetshulp te bespreken.

In de praktijk:



Wij leveren enkel Poets aan Huis aan inwoners van Groot-Kortrijk die 20 punten of meer scoren
op de BEL-score(graag van zorgbehoevendheid).

Wanneer iemand poetshulp aanvraagt, wordt gepolst waarom de persoon poetshulp nodig heeft.
Indien duidelijk is dat dit een pure comfortvraag(bv jong werkend gezin) is, zal deze persoon
doorverwezen worden aan de hand van het thuiszorgzakboekje.

Zo niet zal de aanvrager bezocht worden door onze woonzorgverleners, zij gaan na of de persoon
minstens 20 punten heeft op de BEL-score. Als de aanvrager 20 punten of meer heeft komt hij/zij
op de wachtlijst van de Dienst Poets aan Huis terecht.

Bijlagen BEL-score

Stemmen Unanimiteit

Besluit De raad gaat ermee akkoord dat alle schriftelijke communicatie inzake voorwaarden om poetshulp
met dienstencheques te verkrijgen, als volgt geformuleerd zal worden:

Iedere inwoner van Groot-Kortrijk kan een beroep doen op de Dienst Poets aan Huis van
OCMW Kortrijk. We hebben een bijzondere aandacht voor: personen met een verminderde
mobiliteit, personen met ziekte of invaliditeit, personen bij wie de poetshulp de opname in een
woonzorgcentrum helpt vermijden.
Voor de opstart van de dienstverlening komt onze woonzorgverlener langs om de aard en
frequentie van de poetshulp te bespreken.

In de praktijk blijven we de gangbare reglementering volgen:
Wij leveren enkel Poets aan Huis aan inwoners van Groot-Kortrijk die 20 punten of meer scoren
op de BEL-score(graag van zorgbehoevendheid).
[20 februari 2014]

Punt 11 Kleinschalig koken. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Doelstelling: bepalen welke vorm van koken het beste zou zijn voor onze 2 nieuwe instellingen
Bellegem en Sint-Jozef.
Deze bepaling is nodig voor de opmaak van de Financieel Technische Plannen van Bellegem en
Sint-Jozef.

Beoordeling Naar zorgmodel gaat de voorkeur van de directies woonzorgcentra uit naar kleinschalig koken. Dit
wordt reeds succesvol toegepast in Lichtendal en De Weister en geniet de voorkeur van de
bewoners, families van de bewoners en van het personeel. Wat kleinschalig koken precies inhoudt
en wat hier de gevolgen van zijn is in de visietekst in bijlage beschreven.

Het Masterplan Keukens berekende voor de volgende scenario’s de kost voor een voedingsdag:
model met centrale keuken, decentraal model met productiekeukens in de Woonzorgcentra,
model van kleinschalig koken, tussenvormen op basis van de huidige praktijk. Dit masterplan
concentreerde zich op de voedingskost, de personeelskost van het kookgedeelte en de
exploitatiekost. In de verschillende modellen is er echter ook een groot verschil naar logistieke
kost van vervoer maaltijden binnen het woonzorgcentrum bij het gebruik van een
productiekeuken en naar kost van animatie die met koken verband houdt. Het element logistiek is
moeilijk uit te filteren, maar wordt in de dagprijsvergelijking van de presentatie wel in aanmerking
genomen.

Het gemiddelde van de kost van de voedingsdag in de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk wordt
aldus 7,75 euro per dag. Voor de woonzorgcentra met productiekeukens is dit 7,93 euro, voor
woonzorgcentra met kleinschalig koken is dit 7,36 euro.
Bij simulatie van toekomstmodellen voor de nieuwe woonzorgcentra zijn per voedingsdag
volgende kostprijzen geraamd (visietekst masterplan blz 13):
 Decentraal model: 7,48EUR
 Model kleinschalig wonen: 7,50EUR

De Financiële Dienst heeft een financiële aftoetsing van de scenario’s gemaakt. Inzake catering is
in de nota’s de vergelijking gemaakt tussen 2 concepten:
 1 keuken (warme lijn) per instelling
 Kleinschalig koken per leefgroep van 16 bewoners

De kostprijs van catering is in beide systemen logisch opgebouwd uit 3 componenten:
 Voedingskost
 Personeelskost
 Overige exploitatiekosten
De visietekst en de powerpoint zijn aangepast overeenkomstig bemerkingen van de Financiële
Dienst.



Globaal besluit: Er is geen relevant kostprijsverschil tussen beide productiesystemen.
De personeelskost is wat hoger bij kleinschalig koken maar deze meerkost wordt gecompenseerd
door lagere voedingskosten (minder voedselverliezen) en lagere afschrijvingen vermits de
leefkeukens minder uitrusting vergen. Bij kleinschalig koken zullen leveringen vanuit de centrale
keuken wel leiden tot een hogere globale kost.

De keuze voor een systeem wordt vooral gestuurd door niet financiële elementen, door de
gevraagde maaltijden voor niet-bewoners en de beschikking over een centrale keuken:
 Zorgconcept: Het kleinschalig koken is waardevol voor alle bewoners, weliswaar op een

andere manier. Het is zo dat de actieve bewoners daadwerkelijk meehelpen en hierdoor
wordt de fijne motoriek en het sociaal contact gestimuleerd wat leidt tot een hoger niveau
van welbevinden en een meer zinvolle tijdsbesteding. De zwaar fysisch hulpbehoevende en
ook diep-dementerende bewoners kunnen op hun beurt genieten van de zintuigprikkelende
waarnemingen, het sociaal contact en de huiselijke sfeer die het kleinschalig koken met zich
meebrengt.

 Organisatie: Kleinschalig koken is meer stresserend voor de werkplanning op de afdelingen,
risico dat hierdoor systematisch gewerkt wordt met een hogere personeelsbezetting (cfr
hogere bezetting in de Weister t/m november 2013).

 Centrale keuken: bij kleinschalig koken is het noodzakelijk dat men voor bijzondere
gelegenheden kan beroep doen op een centrale keuken, in dit geval mogelijk met de keuken
van De Nieuwe Lente.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Verwerkt in de nota.

Besluitvormings-
proces

 Vast Bureau van 6 januari 2014
 Vast Bureau van 11 februari 2014

Bijlagen  Visietekst kleinschalig koken
 Presentatie kleinschalig koken

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt dat de gegeven kwalitatieve elementen van kleinschalig koken zeer waardevol zijn
en kiest gelet op de gelijkaardige kostprijs voor het kleinschalig koken voor de nieuwe
woonzorgcentra in Bellegem en Sint-Jozef.
[20 februari 2014]

Punt 12 Renovatie Begijnhof Fase 5: fotografisch beeld voor belevingscentrum in Sint-Annazaal.

Feitelijke
aanleiding

De doelstelling van het belevingscentrum in de Sint-Annazaal is een beeld te poneren van de
sterke vrouwen die de Begijnen in de loop van de eeuwen waren.
VZW Ename heeft samen met de architecten Stoop en Pauwels de inrichting van het
Belevingscentrum uitgewerkt aan de hand van drie verhaallijnen.

Voor de uitwerking van één van de verhaallijnen, nl. deze van ‘Sterke vrouwen tegenover de
kerkelijke en wereldlijke macht’ ontbreekt nog de visualisatie van deze ‘sterke vrouwen’. De
architecten hebben deze visualisatie niet opgenomen in het dossier van de inrichting dat gegund
is aan de firma Potteau en momenteel in productie is. Bij deze aanbesteding is wel een beglaasde
kolom voorzien voor opname van dit fotografisch beeld.

Voor dit beeld, die de belichaming moet zijn van de sterke vrouwen die de begijnen waren,
zochten we creatieve fotografen. Dit is immers meer dan een foto die gevraagd wordt, het is een
idee dat moet belichaamd worden in een fotografische weergave.
De bezoeker moet bij het zien van het beeld overdonderd zijn van de kracht die ervan uitgaat,
kracht die de sterkte van deze zelfstandige vrouwen uitstraalt. Dit intrigerend beeld kan vragen
oproepen waarop in het belevingscentrum een antwoord terug te vinden is. Het moet de
ontkrachting worden van het beeld dat neergezet wordt van de begijn als ‘kwezel’ in de
toekomstige kijkwoning, woning 41.
Dit beeld van de ‘sterke vrouw’ zal tentoongesteld worden op groot formaat (0.75m x 1.96 m),
een eyecatcher voor het belevingscentrum.

Tegelijk willen we van dit fotografisch beeld, of een afgeleide ervan, gebruik maken als
campagnebeeld in de externe communicatie voor de ontsluiting van de Begijnhofsite.

Beoordeling Voor de uitvoering van deze opdracht werden volgende fotografen gecontacteerd:
 Stefaan Vanfleteren
 Dirk Braekman
 Bieke Depoorter



 Michiel Hendryckx
 Lieve Blanckaert
 Patrick Holderbeke

Hoewel sommigen dit graag willen aanpakken lukt hen dit niet omwille van de drukke agenda’s,
bij de laatste was dit omwille van de moeilijkheidsgraad van de opdracht.

Enkel volgende fotografen zijn bereid de opdracht te aanvaarden en hebben ons een financieel
voorstel gepresenteerd:

 Dirk Braeckman,
o levert een foto aan voor de som van 14.500€, met de overeenkomst dat twee

bijkomende exemplaren door hem worden verkocht in het buitenland (musea).
Inclusief afstand van rechten voor gebruik van het beeld in de externe
campagne. Er mag door ons niet gecropt worden om een deel van het beeld te
gebruiken voor de campagne, dit wordt bepaald door de fotograaf zelf.

 Bieke Depoorter,
o levert een foto af incluis de rechten voor gebruik in communicatie voor de som

van 10.350 €
 Lieve Blanckaert,

o levert een foto af incluis de rechten voor gebruik in communicatie voor de som
van 6.500 €

Beoordeling:

 Dirk Braeckman,
o levert minimalistische beelden, uitgepuurd, mensen/beelden doemen uit het

donker op, beelden worden vaak somber neergezet.
o Hij is een gerenomeerd kunstfotograaf die zowel in België als in het buitenland

solotentoonstellingen hield, en verschillende onderscheidingen in de wacht
sleepte, waaronder de Cultuurprijs voor beeldende kunsten van de Vlaamse
Gemeenschap in 2005.

 Bieke Depoorter,
o Deze jonge documentaire fotografe vertelt met beelden. Ze zijn het resultaat

van een persoonlijk contact met mensen en situaties, dikwijls in de intimiteit
van hun leefwereld.

o Zij won de cultuurtrofee 2009.
 Lieve Blancquaert,

o Deze fotografe en journaliste zette met haar beelden bekende Belgen in
ongewone omstandigheden neer. Haar foto’s uit het boek Vrouw reisden België
en Nederland rond. Maar ook heel wat ander fotomateriaal waar de vrouw
centraal staat, was te zien in verschillende musea en rondreizende
tentoonstellingen.

o Ze draagt een boodschap uit die je raakt en doet nadenken, haar werk is tevens
maatschappelijk geëngageerd.

o In die zin is de kans groot dat zij erin slaagt ons bewust te maken van de kracht
van de ‘sterke vrouwen’ die in het belevingscentrum moet geponeerd worden.

Naast de kwaliteiten die elk van de fotografen heeft, kunnen we stellen dat gelet op het feit de
Lieve Blancquaert haar oeuvre dicht aanleunt bij het thema vrouw, en zij ook financiëel een
interessant voorstel heeft, zij in deze opdracht de beste keuze is voor het bestuur.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt).

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lieve Vansevenant vraagt waarom enkel grote namen werden gecontacteerd. Is dit geen
buitenkans voor plaatselijke fotografen of fotoclubs? De voorzitter antwoordt dat kwaliteit in deze
branche vaak samengaat met reputatie. We hebben een kwalitatief beeld nodig voor het
belevingscentrum en voor de externe communicatie.



Raadslid Thomas Holvoet verwijst naar Bieke Depoorter en naar Maarten Caesens die voeling
hebben met de stad Kortrijk. De voorzitter antwoordt dat Lieve Blancquaert bijzonder geschikt is
omdat ze programma’s heeft gemaakt over sterke vrouwen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De opdracht tot leveren van een foto op groot formaat voor opname in het belevingscentrum
wordt gegund aan Lieve Blancquaert, incluis de afstand van rechten voor gebruik in externe
communicatie voor de som van 6.500 €
[20 februari 2014]

Punt 13 Toetreding groepsaankoop via SAK vzw voor raamcontract onthardingszouten. Voorstel
tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Momenteel hebben wij nog geen raamcontract voor de onthardingszouten. We kopen het
onthardingszout voor de waterverzachters en het wegeniszout bij Lux-sel.
Vzw SAK (de opdrachtencentrale die samenkopen via de wet op de overheidsopdrachten realiseert
voor Caritas West-Vlaanderen) organiseert een openbare aanbesteding voor een raamcontract
onthardingszouten met een looptijd van 4 jaar en geeft de kans aan haar leden om meet te
stappen in die groepaankoop.

Beoordeling Ons verbruik op jaarbasis bedroeg €6304 excl. BTW voor 2013 waarvan:
 Zout voor verzachters 11.000 kg of €2980 excl. BTW
 Wegenzout: 18.000 kg of € 3324 excl. BTW
Wettelijk zijn we niet verplicht om het zout via een overheidsopdracht aan te kopen. We zijn er
wel van overtuigd dat, als we instappen in deze groepsaankoop georganiseerd door Sak, we door
de schaalvergroting betere prijzen kunnen bekomen.
Daarom stellen voor om in plaats van zelf een procedure op te starten, in te tekenen op de
groepsaankoop georganiseerd door SAK vzw.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in de budgetten van de onderscheiden instellingen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening
van verschillende aanbestedende overheden toelaat.

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Bijlagen  toetredingsformulier SAK-569
 Bestek 2014-3 OZO opgesteld door SAK.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Thomas Holvoet vraagt of er ook biologisch onthardingszout bestaat. De voorzitter stelt
voor om dit te onderzoeken voor de toekomst.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat in op het voorstel om toe te treden tot de groepsaankoop georganiseerd door SAK
vzw voor de periode 2/6/2014 tot 1/6/2018.Het bijzonder bestek met nr. 2014-3 OZO voor de
opdracht “Raamcontract leveren onthardingszouten met een looptijd van 4 jaar”, opgesteld door
SAK vzw, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 6304,00 exclusief BTW per jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
[20 februari 2014]



Punt 14 Perceel landbouwgrond in Desselgem-Waregem. Voorstel tot verkoop.

Feitelijke
aanleiding

Op 20 november 2013 ontving het OCMW een schriftelijk bod van € 100.000 voor een perceel
landbouwgrond gelegen in Waregem, gekadastreerd in de vijfde afdeling: Desselgem, sectie B,
nummer 300/B. Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 1ha 10a 70ca en ligt langs de
Sprietestraat in Desselgem.

Het perceel wordt sinds 1983 verpacht aan de heer Gabriël Degezelle. Daarvoor was het sinds
1946 verpacht aan zijn vader, de heer Marcel Degezelle.

De heer Gabriël Degezelle pacht een hoeve van het OCMW met omliggende gronden verderop in
de Sprietestraat. De totale oppervlakte van de gronden die het OCMW verpacht aan de heer
Degezelle bedraagt ruim 12 hectare. Deze percelen liggen in Desselgem en Beveren-Leie.

Beoordeling Omwille van de ligging heeft het perceel een meerwaarde voor de aangelande die het bod heeft
gedaan. Deze meerwaarde vertaalt zich in het bod van € 100.000 ofwel € 9,033 per m².

Het schriftelijk bod vermeldt verder het voorstel dat de pachter het perceel nog gedurende 5 jaar
kosteloos mag bewerken.

Op het patrimoniumoverleg van 7 februari 2014 werd de vraag van de aangelande besproken.
Daar werd voorgesteld om het dossier aan de raad voor te leggen met volgende
verkoopsvoorwaarden:
 De instelprijs van de verkoop bedraagt € 100.000.
 De potentiële kopers moeten zelf instaan voor de onderhandelingen en betaling van de

uitwinningsvergoeding aan de pachter.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 Patrimoniumoverleg van 7 februari 2014

Bijlagen  Situeringsplan (in dossiermap)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt de geassocieerde notarissen Nathalie en Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout
aan om de akte te verlijden na een verkoopsprocedure met mededinging onder volgende
voorwaarden:
 instelprijs van € 100.000 voor het perceel.
 de onderhandelingen over en betaling van de uitwinningsvergoeding aan de pachter zijn voor

rekening van de koper.

De raad stelt het registratiekantoor aan om de waarde van het perceel te schatten.

De raad machtigt de voorzitter en de secretaris hem te vertegenwoordigen in de akte.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[20 februari 2014]

Punt 15 Woning Veldstraat 46. Voorstel tot verkoop.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is sinds 8 november 2011 eigenaar van de woning Veldstraat 46 te Kortrijk. De woning
werd aangekocht omwille van de vergunning om de woning op te splitsen in twee
woongelegenheden.

De aankoopprijs was € 45.000. Deze prijs hield rekening met de grondige renovatiewerken die
nodig zijn. Deze renovatiewerken werden geschat op € 120.000. Dit bedrag is dan ook voorzien
op de begroting.

Het pand werd aangekocht op basis van een schattingsverslag van L. Callens, d.d. 18 april 2011,
met een geschatte waarde van € 45.000. Het Aankoopcomité van Kortrijk heeft de akte verleden
en een visum verleend voor de aankoop tegen deze prijs.



Beoordeling Het was de bedoeling om deze woning te renoveren met de leerwerkplaats. Bij de studie van de
nodige renovatiewerken is echter gebleken dat de ingrepen veel grondiger zijn dan eerst gedacht.
Het werk is te complex en te omvangrijk om te laten uitvoeren door de leerwerkplaats.

Daarnaast is, vooral door de afbouw van de LOI-woningen, de behoefte naar kleine
woongelegenheden binnen ons aanbod afgenomen.

Op basis van bovenstaande argumenten werd in het patrimoniumoverleg van 7 februari 2014
voorgesteld om de woning openbaar te verkopen. Momenteel staat de aanpalende woning
eveneens te koop. Dit kan eventueel een opportuniteit zijn voor geïnteresseerde kandidaten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 Patrimoniumoverleg van 7 februari 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt notaris Baudouin Moerman, Louis Verweestraat 6 te Kortrijk aan om de woning
Veldstraat 46 te openbaar te verkopen met een instelprijs van € 45.000, onder voorbehoud van
een gunstig schattingsverslag.

De raad stelt het registratiekantoor aan om de waarde van het pand te schatten.

De raad machtigt de voorzitter en de secretaris hem te vertegenwoordigen in de akte.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[20 februari 2014]

Punt 16 Externe personeelsmobiliteit voor lokale overheden van hetzelfde grondgebied:
Organiseren van gezamenlijke selecties in een aanwervingsprocedure en aanleggen van
een gezamenlijke wervingsreserve.

Feitelijke
aanleiding

De RPR voorziet de mogelijkheid om als element van externe personeelsmobiliteit gezamenlijke
selecties te organiseren in een aanwervingsprocedure door het OCMW en de Stad Kortrijk, en het
aanleggen van een gezamenlijke wervingsreserve voor beide besturen.

De functie van personeelsdeskundige voor de loonadministratie bestaat in beide organisaties. In
het kader van het integratieproject van de personeelsdiensten van beide besturen is het een
opportuniteit om een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen waaruit zowel het OCMW als het
Stadsbestuur kunnen putten voor tijdelijke en bestendige noden gedurende de periode waarbinnen
de wervingsreserve geldt. De wervingsreserve kan minimum 2 jaar duren, maar kan ook tot 5 jaar
verlengd worden. Er is momenteel een tijdelijke nood in het OCMW omdat een persoon vanaf 16
juni 2014 in zwangerschapsrust gaat. Voor deze vervanging kan iemand uit de wervingsreserve
aangesteld worden.

Beoordeling De mogelijkheid tot het gezamenlijk organiseren van een selectie in het kader van een
aanwervingsprocedure voor betrekkingen die bestaan in beide organisaties en het aanleggen van
een gezamenlijke wervingsreserve is voorzien in de RPR van zowel het OCMW als de Stad Kortrijk.
De beslissing om bovengenoemde mogelijkheden te benutten dient genomen te worden door de
aanstellende overheden van zowel het OCMW als het Stadsbestuur.

Deze gezamenlijke organisatie gaat gepaard met een gezamenlijke externe oproep naar kandidaten,
waarbij duidelijk is vermeld dat de ingediende kandidaturen gelden voor de beide besturen en dat
de wervingsreserve geldt voor aanstellingen in beide besturen.

De organisatie van de selectieprocedure wordt tussen beide besturen afgesproken en wordt
voorgelegd aan de betrokken aanstellende overheden. Het selectieprogramma wordt afgestemd op
de functiebeschrijving voor de betrekking.

Er dient een gezamenlijke selectiecommissie te worden geïnstalleerd, waarbij de algemene regels
uit de beide RPR gelden.

We stellen voor om de aanwervingsprocedure voor de functie van personeelsdeskundige – niveau
B1-3 in contractueel verband samen te organiseren met de Stad Kortrijk en een gezamenlijke
wervingsreserve aan te leggen.



Omwille van de krappe tijdsplanning, waarbij de vervanging bij het OCMW nodig is vanaf 1 mei e.k.,
vragen wij de Raad om vanaf 21 februari 2014 aan de personeelsdienst mandaat te geven tot het
organiseren van de volledige selectieprocedure, samen met de personeelsdienst van Stad Kortrijk
en het vacaturebericht gezamenlijk te verspreiden vanaf 24 februari 2014. De Raad kan hiervan
akte nemen in de raadszitting van 20 maart e.k., waar tevens over het aanvaarden en weigeren van
de kandidaten voor deze selectieprocedure kan beslist worden. Over het vastleggen van de
wervingsreserve kan beslist worden in de Raad van 17 april 2014.

Financiële
toetsing

Budget

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 het OCMW-decreet
 het Besluit van de Vlaamse Regering van 20.05.2011
 de rechtspositieregeling voor het personeel

Besluitvormings-
proces

 Besluit CBS 17.02.2014: princiepsbeslissing samenwerking Stad en OCMW Kortrijk in
aanwervingsprocedure personeelsdeskundige en aanleggen gezamenlijke wervingsreserve

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. in het kader van externe mobiliteit een gezamenlijke aanwervingsprocedure te organiseren
met Stad Kortrijk voor de functie van personeelsdeskundige – B1-3
in contractueel verband.

2. een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen, waaruit beide besturen, volgens een
vooraf opgestelde regeling kunnen putten.

3. de personeelsdienst de opdracht te geven om, samen met het Stadsbestuur volgende uit te
werken:

 de opmaak van een gezamenlijke oproep voor de kandidaten, waarbij wordt
vermeld dat de ingediende kandidaturen en de opname in de wervingsreserve
gelden voor beide besturen. De oproep kan vanaf 24 februari 2014 verspreid
worden.

 een regeling uit te werken voor het aanwenden van de wervingsreserve bij beide
besturen

 de uitwerking van de volledige gezamenlijke selectieprocedure
 de samenstelling van een gezamenlijke selectiecommissie

4. akte te nemen van uitgewerkte acties, vermeld in punt 3, in de Raad van 20 maart 2014
[20 februari 2014]

Punt 17 Aanvraag functies Sociale Maribel. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De RSZ PPO laat weten dat voor 2014 bijkomende middelen ter beschikking zijn in het Fonds
Sociale Maribel van de Overheidssector. (mededeling 2014/01 RSZPPO).
Deze middelen zullen als volgt worden aangewend:

1. Verhoging van het bedrag van de financiële tussenkomst met 150 euro/jaar per VTE. De
jaarlijkse subsidie per VTE bedraagt aldus voor 2014:

 Contractuelen: € 29.906,52
 Statutairen: € 34.665,96

2. Toekenning van bijkomende arbeidsplaatsen voorbehouden voor volgende diensten:
 Sociale diensten
 Armoedebestrijding
 Activering
 kinderopvang

Beoordeling 1. Functies gesubsidieerd door Sociale Maribel

Dienst VTE Koppen

Sociale dienst 14,49 20

Lokale dienstencentra 9 11

Activering 3 3

Sociale economie 1 1



Beleidsteam directie welzijn 1 1

Personeelsdienst 2 2

Bestuur en Organisatie 1 1

Totaal 34,29 39

Daarvan zijn er:
3,42 statutairen

30,87 contractuelen

Het overgrote deel van de sociale maribel-functies situeren zich in de maatschappelijke
dienstverlening (91,25 %).

2. Subsidies

De huidige subsidies voor de 34,27 VTE sociale maribel, inclusief de verhoging,
bedragen € 1.041.772.

De subsidies zijn permanent (vergelijkbaar met gesco-subsidies) en blijven verworven.
Indien een sociale maribel-personeelslid uit dienst gaat, kunnen de subsidies gealloceerd
worden op een ander personeelslid.
Wel moeten we er steeds voor zorgen dat ons arbeidsvolume hoger is dan het
referentiebestand sociale maribel van 2005.

3. Voorwaarden van de Sociale Maribel 2014

 Het moet gaan om bijkomende tewerkstelling
 De nieuwe arbeidsplaatsen zijn voorbehouden voor:

 De sociale dienst
 Armoedebestijding
 Activering
 Kinderopvang

 Geen functies niv.A
 De aangevraagde functies moeten in volgorde van prioriteit worden vermeld
 De aanvraag moet ingediend worden bij RSZPPO tegen uiterlijk 28 februari 2014
 De aanvraag moet het advies van de 3 representatieve vakorganisaties bevatten
 De werkgever beschikt over een termijn van 3 maanden om de wervingen te realiseren,

met name van 1 april tot en met 30 juni 2014.

4. Wijze van toekenning

De arbeidsplaatsen worden toegekend à rato van 0,5 VTE per aanvrager. Het eventuele
saldo wordt verdeeld te beginnen bij de grootste werkgever in functie van het aantal
inwoners in de gemeente.
Er zijn 191,83 VTE te verdelen.

5. Voorstel tot aanvraag

We stellen voor om volgende functies aan te vragen in volgorde van prioriteit:

Prioriteit Dienst Functie VTE niveau

1 Kinderopvang leidinggevende Blokkenhuis 1 B1-3

2 Activering Trajectbegeleider (omschakeling
Mentor)

1 B1-3

3 en 4 Activering Trajectbegeleider (continuering
project Minister Tewerkstelling)
Focus toeleiding art.60 naar
reguliere arbeidsmarkt

2 B1-3

5 en 6 Activering Trajectbegeleider
Screening, orientatie, coaching
naar activering, begeleiding
ganse traject art.60

2 B1-3

7 Armoedebestrij-
ding

Administratief medewerker
project “allemaal digitaal”.
Participatie van kwetsbare
groepen aan digitale
maatschappij. Ondersteuning
van de acties.

1 C1-3

8 Armoedebestrijdin
g

Ervaringsdeskundige.
Ondersteuning uitvoering acties
armoedebestrijdingsplan

1 C1-3



Totaal 8

De aanvraag verbindt het bestuur niet tot aanwerving.
De toekenning van de VTE door RSZPPO gebeurt pro rata de aanvragen.
Het aantal toegekende VTE kan verschillen van het aantal aangevraagde VTE.

6. Verantwoording van de aanvraag

 Kinderopvang

 Prioriteit 1: 1VTE leidinggevende kinderdagverblijf Het Blokkenhuis.

De leidinggevende van het Blokkenhuis ging vlak voor de overname door het OCMW
uit dienst. Het OCMW voorzag deze leidinggevende op het budget van 2014
en in het financieel meerjarenplan. Hoe dan ook dient deze leidinggevende te
worden aangeworven (erkenningsvoorwaarde, kwaliteit dienstverlening). Indien we
daarvoor subsidies Sociale Maribel kunnen krijgen, resulteert dit rechtstreeks en
volledig als een besparing op het voorziene budget.
De subsidie betekent een extra jaarlijkse besparing op het budget kinderopvang van
31.185,86 euro, wat ten voordele komt van de stad.

 Activering

In 2013 werd intens ingezet op activering. De nauwere samenwerking tussen
sociale dienst en activering, veruitwendigd in de werking W² (Welzijn EN Werk),
zorgde voor een stijging in de activering op alle vlakken. Vooral de tewerkstelling
art.60§7 piekt. We haalden in 2013 het hoogste cijfer ooit. Zo is het aantal
leerwerknemers (koppen - lopend bestand) op een jaar tijd met 57% toegenomen.
(Een leerwerknemer is een persoon tewerkgesteld op absis van art.60§7 OCMW-
wet).

Cijfers activering:

2012 2013

Tewerkstellingen art.60§7 239 286

Lopend bestand art.60 op 31/12 115 181

Intakes werkpunt 315 332

Actieve dossiers werkpunt 643 675

OCMW Kortrijk behaalt van de 20 grootste OCMW’s in België de beste
activeringsresultaten: 41% van de leerwerknemers is 1 kwartaal na einde art.60 aan
het werk (Gent: 36%, Antwerpen en Oostende: 30%). (Gegevens POD
maatschappelijke integratie jan.2014)

Inzet op activering betekent dat leefloongerechtigden sneller uitstromen uit leefloon
en armoede.

De toegenomen activering vereist een navenante inzet van trajectbegeleiders.
De trajectbegeleiders staan in voor:

- Intake en screening van alle OCMW-cliënten doorverwezen door de
sociale dienst (675 in 2013)

- Orientatie naar activering van deze OCMW-cliënten
- Voortrajecten voor jongeren en anderstaligen
- Prospectie arbeidsplaatsen
- Integrale begeleiding van de leerwerknemer op de werkvloer
- Vorming arbeidsattitudes
- Oplossingen zoeken voor hinderpalen (kinderopvang, mobiliteit,

verslavingen)
- Opvang problemen op de werkvloer
- Toeleiden naar regulier werk of naar een opleiding
- Psycho-sociale begeleiding
- Contacten met de werkvloer

De huidige VTE bedraagt 12,10, waarvan 1 VTE tewerkgesteld in vzw Mentor,
waarvoor het OCMW de volle loonkost ten laste neemt.

 Prioriteit 2: 1VTE trajectbegeleider (B1-3) omschakeling vzw Mentor

Bedoeling zou zijn om via de selectie sociale maribel dit Mentor-personeelslid, dat
het OCMW integraal ten laste neemt, binnen te halen in het OCMW. Meteen
betekent dit een extra subsidie van € 29.906,52, waar de volle loonkost is
gebudgetteerd.



 Prioriteit 3 en 4: 2VTE trajectbegeleiders project Minister van Tewerkstelling
(PACT).

Dit gaat om 2VTE werknemers in dienst genomen voor een tijdelijk project
betoelaagd vanuit de FOD WASO, met accent op de intense trajectbegeleiding op het
einde van de tewerkstelling art.60§7 en met als doel toeleiding naar regulier werk.
Deze 2VTE zijn in dienst sinds 20.08.2012. Het project eindigt op 19.08.2014.
Omwille van de grote toename van de tewerkstelling art.60§7 en de goede
resultaten van het project (41% reguliere tewerkstelling), wensen wij deze functies
te bestendigen via de sociale maribel.
Het gaat hier dus om trajectbegeleiders die reeds in dienst zijn.

 Prioriteit 5 en 6: 2 bijkomende trajectbegeleiders

Aanwerving van 2 VTE bijkomende trajectbegeleiders ter versterking van de huidige
ploeg.
Het huidige niveau van activering kan niet volgehouden worden met de huidige
bezetting, omwille van de grote werkdruk. Zonder extra krachten zal moeten
gedacht worden aan beperking en limitering van de instroom van
leerwerknemers. Wat een rem zet op de activering.
De subsidies sociale maribel bieden een opportuniteit om door bijkomende
personeelsinzet het huidige niveau van activering aan te houden en nog verder te
versterken.

 Armoedebestrijding

 Prioriteit 7: 1VTE administratief medewerker ter ondersteuning van het project
“Allemaal Digitaal”
Het Plan Nieuw Kortrijk zet ten volle in op armoedebestrijding. Het
armoedebestrijdingsplan omvat tal van acties, ondermeer het project “Allemaal
Digitaal”. Doel is een beleid te ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen
kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij, met bijzondere aandacht voor
kwetsbare groepen.
Ter ondersteuning van deze acties dient een administratief medewerker te
worden ingezet.

 Prioriteit 8: 1VTE ervaringsdeskundige armoede niveau C1-3.
De toevoeging van een ervaringsdeskundige in de armoede zou een
meerwaarde betekenen en een ondersteuning voor de
programmaverantwoordelijke armoedebestrijding.

7. Kostprijs

De volgende simulaties houden er rekening mee dat 2 functies reeds gebudgetteerd zijn
(leidinggevende kinderopvang en trajectbegeleider Mentor).
De simulaties geven het impact weer in globo voor het OCMW-budget. Wel moeten we
er rekening mee houden dat voor de kinderopvang een verrekening dient te gebeuren
ten voordele van de stad (verrekening in gemeentelijke bijdrage) van 31.185,86 euro.

Aantal VTE Impact budget OCMW
zonder verrekening stad

Impact budget OCMW na
verrekening stad
(€ 31.185,86)

8:
1 kinderopvang
5 activering
2 armoedebestrijding

13.142,90 44.328,76

7:
1 kinderopvang
5 activering
1 armoedebestrijding

5.513,88 36.699,74

6:
1 kinderopvang
5 trajectbegeleiding

-2.115,14 29.070,72

5:
1 kinderopvang
4 trajectbegeleiding

- 17.929,28 13.256

Financiële
toetsing

Budget Het budget is licht ontoereikend.
Bij aanwerving van 5VTE: 13.256 te weinig budget
Bij aanwerving van 6 VTE: 29.070,72 te weinig budget
Bij aanwerving van 7 VTE: 36.699,74 te weinig budget
Bij aanwerving van 8 VTE: 44.328,76 te weinig budget
Het is haalbaar deze kredieten bij de budgetwijziging te voorzien.



Visum ontvanger: Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 KB 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de
tewerkstelling in de non-profit

 Mededeling 2014/1 RSZ PPO Sociale Maribel: bijkomende arbeidsplaatsen en verhoging
van het bedrag van de financiële tussenkomst in 2014

Besluitvormings-
proces

MAT 22/01 en 05/02 2014
VB 11/02/2014

Stemmen Unanimiteit

Besluit De Raad beslist:

 Aanvraag van 8 VTE functies sociale maribel in volgorde van prioriteit:

Prioriteit Dienst Functie VTE niveau

1 Kinderopvang leidinggevende Blokkenhuis 1 B1-3

2 Activering Trajectbegeleider (omschakeling
Mentor)

1 B1-3

3 en 4 Activering Trajectbegeleider (continuering
project Minister Tewerkstelling)
Focus toeleiding art.60 naar
reguliere arbeidsmarkt

2 B1-3

5 en 6 Activering Trajectbegeleider
Screening, orientatie, coaching
naar activering, begeleiding ganse
traject art.60

2 B1-3

7 Armoede-
bestrijding

Administratief medewerker project
“allemaal digitaal”. Participatie van
kwetsbare groepen aan digitale
maatschappij. Ondersteuning van
de acties.

1 C1-3

8 Armoede-
bestrijding

Ervaringsdeskundige.
Ondersteuning uitvoering acties
armoedebestrijdingsplan

1 C1-3

Totaal 8

 Invulling van de toegekende functies in de periode 1 april – 30 juni 2014
 Aanvraag advies van de 3 representatieve vakbonden
 Indienen van de aanvraag voor 28 februari 2014

[20 februari 2014]

Punt 18 Vacantverklaring van de functie deskundige erfgoed en informatiebeheer.

Feitelijke
aanleiding

- De huidige administratief assistent (suppoost van het Begijnhof) gaat met pensioen.
- Binnenkort gaan het belevingscentrum met polyvalente zaal (Sint-Annazaal) en het nieuwe

bezoekerscentrum aan de Begijnhofstraat 2 open.

Beoordeling Het bezoekerscentrum van het Begijnhof wordt momenteel bestafd door één administratief assistent
(suppoost) op D1-3 niveau. Deze medewerker gaat op pensioen in 2014 en zal nog werkzaam zijn
tot begin mei.

Om de gerestaureerde begijnhofsite met haar nieuwe trekpleisters maximaal te ontsluiten en
kwalitatief in de kijker te stellen, willen we de uitbating van het bezoekerscentrum naar een hoger
niveau tillen. Dit gebeurt in samenspraak met de bevoegde diensten van de stad.
Nog meer dan vroeger is het de bedoeling de bezoekers wegwijs te maken in het Begijnhof èn zijn
geschiedenis. Hierdoor zal ook het opzetten van initiatieven die erfgoed in het algemeen en het
Begijnhof en Begijnenwezen in het bijzonder in de kijker plaatsen, belangrijk zijn.
Ook de openingsuren worden verruimd waardoor aansturing van vrijwilligers om de site te
bemannen belangrijker zal worden.

In dat kader werd op het budget 2014 ter vervanging van de administratief assistent (D1-3) een
medewerker op B-niveau voorzien.

De huidige functie van deskundige documentbeheer en erfgoed(B1-3) is slechts tijdelijk ingevuld tot



6/11/2014. Het takenpakket binnen de huidige functie van deskundige documentbeheer en erfgoed
zal binnen afzienbare tijd aanzienlijk veranderen. Waarbij het zwaartepunt nu ligt op archief en
informatiebeheer, zal dit door de komst van het Document Management Systeem (DMS) aanzienlijk
veranderen en zal de focus eerder op erfgoed en erfgoedbeheer komen te liggen. Met dit laatste
wordt het globale historische erfgoed van het OCMW bedoeld, niet alleen het Begijnhof.

We stellen daarom voor om de huidige functie deskundige documentbeheer en erfgoed (B1-3) te
heroriënteren naar een nieuwe functie deskundige erfgoed en informatiebeheer (B1-3).
Het takenpakket van deze functie zal onder andere ook de uitbating en leiding van het
bezoekerscentrum en van de hele Begijnhofsite bevatten.

Door deze heroriëntering van taken kan het OCMW haar ambitie waarmaken om de Begijhofsite op
kwalitatieve wijze te ontsluiten, dit onder aansturing van een deskundige op B1-3 niveau die ook
nog het informatie- en archiefbeheer op zich zal nemen.
Het betekent tevens een besparing van een voltijdse medewerker op B1-3 niveau, die was
gebudgetteerd.

Financiële
toetsing

Budget Ok vermits het een besparing betekent.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Besluitvormings-
proces

 MAT van 5 februari 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. De functie van deskundige erfgoed en informatiebeheer (1VTE) vacant te verklaren en
contractueel in te vullen via werving – niveau B1-3

2. dat tevens over volgende nog zal beslist worden in de volgende raadszitting:

o vastleggen van de selectieprocedure: raad 20 maart 2014
o aanvaarden van de kandidaten raad 24 april 2014
o aanstelling van de gekozen kandidaat: raad 15 mei 2014

[20 februari 2014]

Punt 19 Sodiperkoo. Aktename jaarverslag 2013 en bekrachtiging lidmaatschap in het bestuur.

Feitelijke
aanleiding

Jaarverslag Sodiperkoo 2013

Zoals bepaald in art. 14 van de statuten voor Sodiperkoo wordt na goedkeuring door het bestuur
Sodiperkoo het jaarverslag 2013 voor aktename voorgelegd aan de raad.

Wijziging in het bestuur:

Ontslag van mevrouw Lizette Decoster uit het bestuur van Sodiperkoo (aanvaard op 13/01/2014),
gezien zij muteerde van De Weister naar Lichtendal en er daar al een "mandaat" staat ingevuld.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 De statuten van Sodiperkoo.

Bijlagen  Sodiperkoo-jaarverslag 2013

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van het jaarverslag 2013 van Sodiperkoo.



De raad bekrachtigt de wijziging in de raad van bestuur.
[20 februari 2014]

Punt 20 Vernietiging van tijdelijk te bewaren archief. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het doel van een degelijk archiefbeheer is het bewaren van documenten die voortvloeien uit de
werkprocessen. Een belangrijk onderdeel van bewaring is ironisch genoeg selectie en dus
vernietiging. Selectie van archiefbescheiden houdt in dat er een onderscheid gemaakt wordt
tussen te bewaren en niet te bewaren documenten. Binnen het te bewaren deel maken we nog
het onderscheid tussen tijdelijk en permanent te bewaren archief. Tijdelijk archief wordt voor een
bepaalde periode bewaard waarin het nog administratief nut kan hebben. Die termijnen zijn
samen gevat in een selectielijst, opgesteld door een delegatie van Vlaamse OCMW’s. Permanent
archief wordt effectief permanent bewaard en wordt niet onderworpen aan selectie.

Na het verstrijken van de tijdelijke bewaartermijn en dus het administratief nut moeten deze
archiefbescheiden vernietigd worden. Op die manier wordt de beschikbare archiefruimte optimaal
gebruikt en wordt de essentie van de administratieve papierberg overzichtelijk bewaard. Met het
aanbreken van 2014 is de bewaartermijn van documenten die tot en met 2013 bewaard moesten
worden verstreken en mogen deze in principe vernietigd worden. In 2013 werd door
omstandigheden niet vernietigd waardoor de documenten die tot en met 2012 bewaard moesten
worden nog aan de beurt moeten komen. Mijn voorstel is om beide vernietigingen te bundelen en
dus de vernietigingen van 2012 en 2013 te laten doorgaan in het voorjaar van 2014.

Beoordeling Met het oog op het respecteren van de bewaartermijnen voor OCMW’s en het optimaal gebruik
maken van de archiefruimte en –middelen wordt in het voorjaar van 2014 een vernietiging van
tijdelijk te bewaren archief georganiseerd.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 De archiefwet van 24 juni 1955.
 Het archiefdecreet van 5 augustus 2010.
 De door het Rijksarchief goedgekeurde selectielijsten van de VVBAD (Vlaamse Vereniging

voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) van 19 augustus 2009.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissingen van 18 november 2010, 20 januari, 28 april, 14 juli, 15 september, 17
november 2011, 16 februari, 21 juni, 12 juli en 20 september 2012 inzake de vernietiging
van tijdelijk te bewaren archief.

Bijlagen Overzicht van te vernietigen archief voor 2012 en 2013

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de vernietiging van de opgelijste documenten in bijlage goed.
[20 februari 2014]

Punt 21 Inrichten belevingscentrum Sint-Elisabethbegijnhof. Meerwerken.

Feitelijke
aanleiding

Bij Raadsbeslissing van 17 oktober 2013 werd de inrichting van het belevingscentrum Sint-
Elisabethbegijnhof gegund aan Potteau Labo, Zuidstraat 24-32 te 8501 Heule-Kortrijk, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 213.472,90 exclusief BTW of € 258.302,21 inclusief 21%
BTW.

Op vraag van het Bestuur, leverde de firma Potteau een lijst met meerwerken op die werd
ontvangen op 17 februari 2014 ( doc 17 02 2014 meerprijs ). Deze lijst werd nagezien door Stoop
architecten op 18 februari 2014.( doc CONTROLE 2014218)

Om de timing van de opening te kunnen halen, is een dringende goedkeuring van deze
meerwerken vereist.

De firma Potteau leverde volgende tabel van meerwerken aan:



Beoordeling De architecten maakten een gemotiveerd nazicht van de opgelijste meerwerken voor de Firma
Potteau, op basis van de door Potteau aangeleverde nodige documenten ter staving.

De bestellingen dienen dringend te worden geplaatst door de firma Potteau teneinde de
uitvoering niet in het gedrang te brengen.
De aannemer is verwittigd dat er niets kan aangekocht worden van voornoemde lijst zonder de
goedkeuring van het Bestuur.



We merken op dat de meerprijs van alle bijkomende werken ca. 5% bedraagt van het
aanbestedingsbedrag .

Aan de voorgestelde lijst zullen vermoedelijk geen werken meer worden toegevoegd aangezien nu
alle uitvoeringen in detail zijn besproken.

De redenen voor de hoogdringendheid :
1. Het betreft hier een werk met beperkte uitvoeringstermijn
2. Het meubilair kan niet in productie zolang de onderdelen waarvan sprake in de lijst niet

in het atelier aanwezig zijn. Het is precisie maatwerk . De openingen van de toestellen
moeten worden uitgefreesd in de platen en dit kan maar gebeuren van af het ogenblik
dat de toestellen effectief in het atelier aanwezig zijn.

3. Aan de bestelling door de aannemer kan een leveringstermijn gekoppeld zijn
Wij hebben expliciet aan Potteau meegedeeld niets van deze lijst te bestellen zonder
goedkeuring van het Bestuur maw de productie van een aantal meubelen kan niet
starten.

4. Het bestuur heeft duidelijke stavingsstukken ( zie bijlagen ) gevraagd aan de aannemer
ivm de verantwoording van de opgegeven prijzen wat ook tijd heeft gevraagd. Het is
gebruikelijk bij korte termijn projecten dat financiële afspraken tussen aannemer en
leverancier in eerste instantie telefonisch gebeuren om snel te kunnen werken.

5. Het bestuur was op de hoogte van de aard van de meerwerken, de opgegeven prijzen
zijn door de Architecten onderzocht en gemotiveerd in een afzonderlijke nota ‘
CONTROLE 20140218’ in bijlage.

Punt 8 van de meerwerken is financieel het grootst. Dit gaat over 10” touch screens ipv iPADS
kinderwand. De motivatie hiervoor is dat deze schermen beter bestand zijn tegen vandalisme
(robuuste kwaliteit). Deze schermen werken op vaste stroom en kunnen via die weg ook
geautomatiseerd aan en uit gezet worden (via aan/of knop aan de inkom). Probleem bij tablets is
dat deze niet gecontroleerd aan en uit gezet kunnen worden, alsook zal de levensduur van de
batterij aanzienlijk verminderen door het continu laten draaien van deze tablets, met alle
gevolgen van dien. Het scherm is ook onderhevig aan breuk (als bezoekers er met iets hard
tegenzitten, zal het breken)

Financiële
toetsing

Budget In het budget is voor de inrichting 340.000EUR opgenomen, waarvan reeds
€ 258.302,21 bij raadsbeslissing van 17 oktober 2013 werd opgebruikt.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

Raadsbeslissing van 20 juni 2013 : Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming van
het dossier.
Raadsbeslissing van 17 oktober 2013: Inrichten belevingscentrum Sint-Elisabethbegijnhof.
Voorstel tot gunning.

Bijlagen  Offertes onderaannemers Potteau
 Advies voor goedkeuring meerwerken door de Architecten Philippe Pauwels & Stoop

Architecten.

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan de meerwerken toe te kennen aan de firma Potteau Labo,
Zuidstraat 24-32 te 8501 Heule-Kortrijk, tegen het nagerekende bedrag van € 11.488,98
exclusief BTW of € 13.901,67 inclusief 21% BTW.
[20 februari 2014]


