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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring.

3. Voorstel om deel van de opbrengsten ‘Lokaal Opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen.

4. Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring statutenwijziging.

5. Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

6. Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Kortrijk en vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten en Open

School. Voorstel tot aktename deel Stad en goedkeuring inbreng OCMW.

7. Samenwerkingsakkoord BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen. Voorstel tot goedkeuring.

8. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project “Huis Inclusief” - Regionale pool tijdelijke woon-

en begeleidingsvormen. Voorstel tot goedkeuring.

9. Opnamebeleid en wachtlijstbeheer in onze woonzorgcentra – actualisatie en vereenvoudiging werking BCSD.

10. Opnamebeleid in de woon(zorg)voorzieningen van team wonen – vereenvoudiging werking BCSD.

11. Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Sint-Jozef. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Aanstellen ontwerper voor de renovatie van de inkompoort van het Vanackershof . Voorstel tot gunning en

uitbreiding van de opdracht met de renovatie van de buitenschil van de kapel.

14. Logementshuis Sint-Denijsestraat 81. Voorstel tot goedkeuring voorontwerp, aangepaste raming en aanvraag

slopingsvergunning voor voorafgaandelijke de sloping.

15. Buitenschilderwerken 2014. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.

16. Tuinonderhoud WZC Biezenheem en WZC De Weister gedurende 2 jaar. Voorstel tot goedkeuring

lastvoorwaarden en gunningswijze.

17. Raamcontract voor de levering van onderhoudsproducten en hygiënisch papier. Voorstel tot goedkeuring

lastvoorwaarden en gunningswijze.

18. Raamcontract voor de levering van vleeswaren. Voorstel tot gunning.

19. Raamcontract voor de levering van hoog-laagbedden en toebehoren. Voorstel tot goedkeuring

gunningsvoorstel van OCMW Roeselare.

20. Aankoop binnen het raamcontract van hoog-laagbedden en toebehoren. Voorstel tot goedkeuring.

21. Aankoop binnen het raamcontract van matrassen en hoofdkussens voor WZC Sint-Jozef en WZC Biezenheem.

Voorstel tot goedkeuring.

22. Aankoop binnen het raamcontract van plooitafels voor WZC Biezenheem. Voorstel tot goedkeuring.

23. Aankoop binnen het raamcontract van tafels en stapelstoelen voor WZC Sint-Jozef en WZC Biezenheem.

Voorstel tot goedkeuring.

24. Aankoop van vijf tilliften en een badstoel. Voorstel tot goedkeuring.

25. Aankoop van twee vrachtwagens. Voorstel tot gunning.

26. Aankoop van twee camionettes. Voorstel tot gunning.



27. Aankoop van papier, briefpapier en omslagen. Voorstel tot goedkeuring gunningsvoorstel van Stad Kortrijk

voor papier en plotterpapier. Voorstel tot afkeuring gunningsvoorstel van Stad Kortrijk voor briefpapier en

omslagen met huisstijl en goedkeuring nieuwe prijsvraag.

28. Aankoop sjabloonsoftware. Voorstel tot goedkeuring.

29. Raamcontract hard- en software. Voorstel tot goedkeuring eerste afname 2014.

30. Aankoop audioguides begijnhof. Voorstel tot goedkeuring.

31. Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zalen in het belevingscentrum van het Begijnhof en in het

Baggaertshof. Voorstel tot goedkeuring.

32. Gebruiksovereenkomst met de Stad voor het dienstencentrum Overleie, Overleiestraat 45/47. Voorstel tot

goedkeuring.

33. Kader voor flexibel telewerken. Voorstel tot goedkeuring.

34. Reglement variabele arbeidstijd. Voorstel tot goedkeuring.

35. Aanpassing van de rechtspositieregeling. Voorstel tot goedkeuring.

36. Deskundige erfgoed en informatiebeheer: vastleggen van de selectieprocedure.

37. Verantwoordelijke kinderopvang. Vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure.

38. Personeelsdeskundige. Vastleggen selectieprocedure en weigering en aanvaarding van de kandidaten.

39. Diverse vacantverklaringen sociale maribel. Voorstel tot goedkeuring.

40. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanstellingen onbepaalde duur



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 punt 2

Onderwerp Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en
uitvoerbaarverklaring.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

Het betreft invorderingsdossiers waar alle minnelijke inningsmogelijkheden uitgeput zijn en
waarbij er een sterk vermoeden van solvabiliteit is.

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit
citaat:
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financiële dienst heeft 10 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 13.087,35 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:
 Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.
 Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien voor betaling dwangbevelen.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012 en 18 april, 17 oktober en
19 december 2013 heeft de Raad 94 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard.
Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 28

afbetaling 33

verkoop gepland 0

Centraal Bestand Beslagberichten 2

In uitvoering 10

niet uitvoerbaar 15

voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 0

collectieve schuldenregeling 6

94

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 10 invorderingsdossiers (totaal 13.087,35 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Voorstel om deel van de opbrengsten ‘Lokaal Opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Beschikbaar stellen van investeringssubsidie voor aankoop en renovatie van LOI-woningen

Feitelijke
aanleiding

Afsluiting boekjaar.

Beoordeling Reeds van het begin (2001) van het systeem LOI (= Lokaal Opvanginitiatief) is jaarlijks vanuit de
ontvangen dagvergoeding een bedrag gereserveerd voor specifieke LOI-investeringen.

Opbouw van tot op heden geboekte subsidie:
2001 → 148.736,11(=6.000.000 BEF)
Periode 2002-2012: jaarlijks 150.000,00 → 1.650.000,00
Totaal 1.798.736,11

Deze subsidie wordt aangewend voor aankoop en renovatie van woningen die bestemd worden als
LOI-woningen.

Ingevolge federale overheidsbesparingen vanaf midden 2012 in de LOI-financiering, kan er voor
2013 slechts € 50.000 gereserveerd worden.

In 2013 bedroegen de totale LOI-dagforfaits € 1.350.586,54.
Als hiervan € 50.000,00 overgeboekt wordt naar specifieke LOI-investeringen, dan bedraagt deze
gecumuleerde subsidie:

Totaal t/m 2012 1.798.736,11
Subsidie 2013 50.000,00

1.848.736,11

Het LOI-exploitatieresultaat 2013 is nog niet definitief bepaald, maar in de vorige jaren was de
LOI-exploitatie na onttrekking van genoemde subsidie nog steeds positief.

Deze verrekening gebeurt transparant ten opzichte van de LOI-Inspectie.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Op verzoek van de externe audit is het aanleggen van deze investeringssubsidie principieel
bekrachtigd op het Overlegcomité van 30 december 2005: ‘ Akkoord dat het OCMW jaarlijks
vanuit de LOI-opbrengsten een bedrag van € 150.000,00 boekt als investeringssubsidie, aan te
wenden voor aankoop / renovatie van woningen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Overzicht van de aangewende LOI-investeringssubsidie.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist om vanuit de LOI-dagvergoeding 2013 een bedrag van € 50.000,00 of indien
positief resultaat kleiner dan € 50.000,00 dan bedrag resultaat, over te boeken van exploitatie
naar specifieke LOI-investeringssubsidie.
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Onderwerp Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring statutenwijziging.

Indiener Luc Sabbe
Michaël Desmet

Dienst Financiële Dienst
Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 15 oktober 2009 is de OCMW-raad principieel akkoord gegaan om de procedure op
te starten voor oprichting van een vereniging conform titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-
decreet, met als doel de professionalisering van ondersteunende processen, in eerste instantie
geconcentreerd op de uitvoering van interne audit.

Op 15 juni 2010 is de oprichtingsakte ‘AUDIO’ ondertekend.

Op 24 april keurde de algemene vergadering Audio een statutenwijziging goed.

De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen:

1. De raad van beheer wordt uitgebreid met twee extra stemgerechtigde leden zodat er een breed
draagvlak is en de continuïteit sterker gegarandeerd is;

2. Per locatie dient slechts eenmaal een toetredingsvergoeding te worden betaald door nieuwe
leden, zodat stad of gemeente en OCMW niet elk dienen te betalen bij het toetreden tot Audio;

3. Er wordt een maximum bepaald voor de toetredingsvergoeding nl. 40.000 euro zodat de
toegangskost in absolute termen begrensd wordt.

4. Er wordt een aanwezigheid gegarandeerd van minstens één vertegenwoordiger met
raadgevende stem uit de groep OCMW’s en uit de groep steden en gemeenten, zodat beide
groepen vertegenwoordigd zijn in de raad van beheer.

5. Tot slot zijn enkele taalkundige optimalisaties doorgevoerd en formuleringen aangepast die
vooral verwezen naar de situatie bij de oprichting van Audio.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 De toetreding tot de vereniging Audio (vereniging titel VIII van het OCMW-decreet);
 Goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene vergadering Audio van 24 april

2013;
 Artikel 224 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 waarin wordt gesteld dat een

beslissing tot wijziging van de statuten onderworpen is aan het goedkeuringstoezicht vermeld
in artikel 220;

 Artikel 32 van de statuten van de vereniging Audio, waarin wordt gesteld dat een
statutenwijziging gebeurt volgens de bepalingen van het OCMW decreet;

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De raad keurt volgende wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio goed:

Art. 1 Onder de benaming “Audio” wordt door de OCMW’s van Aalst, Brugge, Genk, Gent,
Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout in uitvoering van titel
VIII, hoofdstuk I, van het Decreet van negentien december tweeduizend en acht betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (verder OCMW-decreet
genoemd) een vereniging opgericht.

Art. 6 De vereniging is samengesteld uit de in artikel 1 van deze statuten genoemde OCMW’s
(stichtende deelgenoten) en uit OCMW’s, steden en gemeenten, andere publieke rechtspersonen
en private rechtspersonen zonder winstoogmerk die later toetreden (toetredend deelgenoot).
Het deelgenootschap wordt vastgesteld door overbrenging van de behoorlijk goedgekeurde
toetredingsbeslissing van de toegetreden deelgenoot in een daartoe bijgehouden register op de
zetel van de vereniging.

Art. 9 De inbreng door de deelgenoten wordt bepaald door het aantal inwoners van de
gemeente waartoe de deelgenoten behoren. Het bedrag van de inbreng per inwoner wordt
vastgesteld door de Algemene Vergadering. Als officieel bevolkingscijfer wordt de meest recente
officiële opgave van de gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
oprichting/toetreding in aanmerking genomen.
De maximale vergoeding voor toetreding wordt bepaald op 40.000€. Per locatie (stad of
gemeente) dient de toetredingsvergoeding slechts éénmalig betaald te worden. Op basis hiervan
kunnen diensten verstrekt worden aan de stad of gemeente, het OCMW en aan de van deze
besturen afhankelijke entiteiten van deze locatie. Andere publieke rechtspersonen of private
rechtspersonen zonder winstoogmerk dan deze die niet verbonden zijn aan een OCMW, stad of
gemeente, die conform artikel 6 tot de vereniging kunnen toetreden, betalen de
toetredingsvergoeding.
De algemene vergadering kan overgaan tot de aanpassing van de inbreng bij verhoging van de
bevolking met tien ten honderd. Ingeval van vermindering van de bevolking blijft het bedrag van
de inbreng behouden.
De algemene vergadering kan een afwijking bepalen met betrekking tot het inwonerscriterium,
voor deelgenoten waarvan de raad van beheer oordeelt dat het inwonersaantal niet relevant is.

Art. 11 Bij een volledige vernieuwing van de gemeenteraad en/of de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en/of het hoogste bestuursorgaan van de publieke rechtspersoon die geen stad, gemeente
of OCMW is, of private rechtspersoon zonder winstoogmerk worden de afgevaardigden van elke
deelgenoot van de vereniging aangeduid uiterlijk de laatste dag van de eerste maand volgend op
de datum van de installatievergadering bedoeld in artikel 7 van het gemeentedecreet of artikel 16
van het OCMW-Decreet.
Wanneer een afgevaardigde van een deelgenoot ontslag neemt, duidt de deelgenoot uiterlijk de
laatste dag van de tweede maand volgend op het ontslag als afgevaardigde, een nieuwe
afgevaardigde aan.
Een afschrift van deze beslissing wordt onmiddellijk toegestuurd aan de Voorzitter van de
Algemene Vergadering.
De afgevaardigden blijven dit mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de deelgenoot
worden vervangen.

Art. 12 d) Aan de Voorzitter en de andere leden van de Algemene Vergadering en van de Raad
van Beheer kan voor het bijwonen van de officiële vergaderingen van die organen een
presentiegeld en een vergoeding voor kosten toegekend worden. Zowel voor de hoogte van het
presentiegeld als de vergoeding voor de kosten geldt de regeling zoals die gangbaar is in het
OCMW verbonden aan de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd
is. De Algemene Vergadering stelt de afwijkingen op die regeling vast, voor zover het specifieke
karakter van de vereniging dat verantwoordt.

Art. 17 De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt schriftelijk of elektronisch, na
individuele en schriftelijke instemming door de deelgenoten, ten minste 5 werkdagen vóór de dag
van de vergadering en vermeldt alle agendapunten. De agenda wordt opgesteld door de Raad
van Beheer. Hij wordt aangevuld met de punten, die door elke afgevaardigde tijdig aan de
Voorzitter ter kennis worden gebracht.

Art. 18 Elke deelgenoot beschikt over een gewogen aantal stemmen in de Algemene
Vergadering.
Deze weging wordt bepaald in verhouding tot de vergoeding voor de prestaties die de laatste drie
jaar gefactureerd en betaald werden door de rechtsvoorganger van de vereniging.
Bij elke driejaarlijkse herziening: op basis van de vergoedingen betaald met betrekking tot de
prestaties van de voorgaande drie jaar zal de weging van de stemming worden herzien.
Voor de nadien toetredende deelgenoten: tot de eerstvolgende driejaarlijkse herziening van de
weging in verhouding tot een forfaitair facturatiebedrag dat bepaald wordt door de algemene
vergadering.

De afgevaardigden kunnen per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan
een andere afgevaardigde volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen.



Een afgevaardigde mag niet meer dan drie volmachten uitoefenen.

Art. 20 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd. De notulen worden,
na goedkeuring door de Algemene Vergadering, ingeschreven in een daartoe bestemd register en
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Afschriften van of uittreksels van de notulen
worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Het verslag wordt door de Secretaris
toegestuurd aan elke deelgenoot van de vereniging.

Art. 22 De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer die bestaat uit:
a) Leden met stemrecht zijnde:
- de Voorzitter van de Algemene Vergadering;
- 5 afgevaardigden aangeduid door de vijf deelgenoten met het grootste aantal gewogen
stemmen.
b) Leden zonder stemrecht zijnde:
- de secretaris van de Algemene Vergadering. De secretaris kan zich laten vervangen door een
door hem aangeduide persoon die niet stemgerechtigd is;
- 3 leden uit de stuurgroep, zoals in artikel 30 van deze statuten vermeld

Indien er geen vertegenwoordiger van de groep steden en gemeenten of een vertegenwoordiger
van de groep OCMW’s in de raad vertegenwoordigd is op basis van het “omzet-“criterium, dan
kan een vertegenwoordiger van de betreffende groep aan de vergaderingen van de raad
deelnemen met raadgevende stem. Daartoe zal de beleidsvertegenwoordiger van het lid met het
grootste aantal gewogen stemmen van de betreffende groep uitgenodigd worden.

Art. 23 c) Wanneer een mandaat van beheerder openvalt, duidt de deelgenoot die de beheerder
heeft afgevaardigd, een vervangende beheerder aan, die het mandaat beëindigt van diegene die
hij vervangt.

Art. 24 Tijdens de eerste vergadering volgend op de benoeming van de beheerders kiest de raad
van beheer uit zijn leden een voorzitter.
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt zijn ambt waargenomen door de
beheerder die door hem schriftelijk wordt aangewezen. Bij gebrek aan zulke aanwijzing, wijst de
raad van beheer onder zijn leden een plaatsvervanger aan en wordt, zo nodig, in afwachting van
die aanwijzing, het ambt van voorzitter waargenomen door de oudste in jaren. Ingeval van
overlijden van de voorzitter of wanneer aan zijn mandaat een einde komt om een andere reden
dan de algehele vernieuwing van de Vereniging, wordt hij vervangen door het oudste lid in jaren,
tot de raad van beheer een nieuwe voorzitter heeft verkozen.

Art. 27 De Raad van Beheer vergadert minstens zesmaandelijks op uitnodiging van de Voorzitter
of van diegene die hem vervangt. De Voorzitter is gehouden de Raad bijeen te roepen op
aanvraag van minstens drie beheerders. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda
van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, fax,
elektronisch of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk,
vergezeld van alle nuttige documenten.
De vergaderingen van de Raad hebben met gesloten deuren plaats in de zetel van de vereniging,
tenzij de Raad voor een bepaalde vergadering anders beslist.
De beslissingen van de Raad van Beheer worden genotuleerd. De notulen worden, na
goedkeuring door de Raad van Beheer, ingeschreven in een daartoe bestemd register en
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Het verslag wordt door de Secretaris
elektronisch toegestuurd aan elke beheerder van de vereniging.

Art. 28 In de vergaderingen van de Raad van Beheer beschikt elke beheerder met stemrecht
over één stem met gelijke waarde. Iedere beheerder kan per brief, per fax, elektronisch of op
een andere schriftelijke wijze aan een beheerder volmacht geven om hem op een vergadering te
vertegenwoordigen. Een beheerder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Er wordt mondeling gestemd, behalve wanneer het om personen gaat, in welk geval de leden
geheim stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen en de blanco of nietige stembiljetten.

Art. 30 De raad van beheer kan ook adviescommissies oprichten waarvan minstens een aantal
door haar bepaalde leden van de raad van beheer deel uitmaken, eventueel aangevuld met
externe deskundigen. Deze commissies worden opgericht om informatie te verzamelen en
adviezen te verstrekken omtrent de oprichting en de werking van bepaalde diensten of ter
ondersteuning van het algemeen beleid. Het aantal leden per adviescommissie is beperkt tot 15.
Indien er méér dan 15 kandidaturen zijn, krijgen de afgevaardigden van de deelgenoten met het
grootste aantal gewogen stemmen voorrang.

Er wordt minstens een adviescommissie opgericht, onder de benaming “stuurgroep”. Deze bestaat
in uit hetzij de voorzitter of burgemeester, hetzij de secretaris, hetzij de ontvanger of financieel
beheerder van vijftien deelgenoten, volgens individuele keuze van elk van deze deelgenoten.
Indien de deelgenoot geen stad, gemeente of OCMW is en niet over de voornoemde mandaten of



functies beschikt, gebeurt de vertegenwoordiging van de deelgenoot door de personen wiens
mandaat of functie hier het meest mee overeenstemt. Om de drie jaar bepaalt de raad van
beheer verder de modaliteiten van de samenstelling van de stuurgroep.
Deze stuurgroep verleent advies over elke materie die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft op de geboden dienstverlening en over elke aangelegenheid waarover advies wordt
gevraagd.

Art. 37 Voor het beheer van de vereniging en van haar instellingen en diensten worden de
regelen toegepast van het dubbel boekhouden. Het financiële boekjaar stemt overeen met het
kalenderjaar.
De rekening van de vereniging omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en
verliesrekening, afgesloten op 31 december van elk jaar.

Art. 38 De agenda’s en verslagen van de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van de
vereniging alsmede het verslag, de balans, de verlies- en winstrekening, de bedrijfsrekeningen en
het ontwerpbudget worden na goedkeuring binnen de week overgemaakt aan de deelgenoten.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

Indiener Luc Sabbe
Michaël Desmet

Dienst Financiële Dienst
Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 15 oktober 2009 is de OCMW-raad principieel akkoord gegaan om de procedure op
te starten voor oprichting van een vereniging conform titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-
decreet, met als doel de professionalisering van ondersteunende processen, in eerste instantie
geconcentreerd op de uitvoering van interne audit.

Op 15 juni 2010 is de oprichtingsakte ‘AUDIO’ ondertekend.

Stad Genk vraagt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de
gemeenteraad van 25 oktober 2012.

Stad Roeselare vraagt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de
gemeenteraad van 24 september 2012.

OCMW Bilzen vraagt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de
OCMW-raad van 19 september 2012.

De vereniging Audio verzoekt, om de toetreding van stad Genk, stad Roeselare en OCMW Bilzen
formeel goed te keuren.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet: de instemming van alle deelgenoten is
vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

 De groeistrategie van Audio, goedgekeurd door de algemene vergadering op 24 april 2013.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de toetreding van de stad Genk tot de vereniging Audio goed.
De raad keurt de toetreding van de stad Roeselare tot de vereniging Audio goed.
De raad keurt de toetreding van OCMW Bilzen tot de vereniging Audio goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Kortrijk en vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten en
Open School. Voorstel tot aktename deel Stad en goedkeuring inbreng OCMW.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Vanuit Stad en OCMW willen we werk maken van een sterk sociaal beleid en willen we de
expertise en krachten van de Stad en het OCMW sterk bundelen.

We werken hiervoor ook samen met diverse partners.
Onderstaande overeenkomsten werden in partnerschap opgemaakt binnen de directie welzijn.
Gezien de vele linken met het OCMW willen we deze ook ter aktename voorleggen aan de OCMW-
raad.

Beoordeling BND is gezien haar rol binnen lokale diensteneconomie een belangrijke partner voor het OCMW.
Zo kennen we samenwerking met de speelhoek, buurtgerichte kinderopvang, samenwerking met
de energiesnoeiers, met de klusjesdienst. Enerzijds zorgt BND voor dienstverlening specifiek tav
kansengroepen en anderzijds zorgt ze ook tewerkstelling van kansengroepen. In ruil hiervoor stelt
OCMW een medewerker ter beschikking, die de kinderopvang coördineert.

Open school is belangrijke partner in ons activeringsbeleid. Open school biedt ondersteuning en
cursussen voor laaggeletterden, ondersteuning in het aanleren van de Nederlandse taal. OCMW
stelt een gebouw ter beschikking aan Open School tegen gunstige voorwaarden.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Beslissing in CBS 24 februari 2014: goedkeuring overeenkomst Stad- BND.
 Beslissing in CBS 24 februari 2014: goedkeuring overeenkomst open school.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst BND
 Samenwerkingsovereenkomst Open School

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de Stad en vzw
Buurt- en Nabijheidsdiensten en tussen de Stad en Open School en keurt de inbreng van het
OCMW goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsakkoord BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Jonathan Vandervale en Dirk De Vos Dienst Sociale dienst & activering

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De Vlaamse regering heeft op 6 december 2013 een ontwerp van besluit goedgekeurd. Het besluit
zorgt voor een structurele financiering van een projectmatige samenwerking tussen erkende
diensten voor schuldbemiddeling. Deze projectmatige samenwerking bestaat een paar jaar, focust
op preventie en werd tot nu toe jaarlijks betoelaagd.

Het ontwerpbesluit treedt op 1 januari 2014 in werking. Als overgangsmaatregel is voorzien dat
het eerste beleidsplan slechts betrekking moet hebben op de jaren 2014 en 2015 en uiterlijk op
31 maart 2014 moet ingediend worden.

Het besluit stelt dat de missie van het samenwerkingsverband erin bestaat om schuldenlast te
voorkomen en terug te dringen via preventie-initiatieven en via kwaliteitsvolle en integrale
budget- en schuldhulpverlening.

Een samenwerkingsverband kan enkel gefinancierd worden mits het is samengesteld uit:
 een CAW
 alle OCMW’s uit het werkingsgebied van dit CAW
 de verenigingen waar armen het woord nemen uit het werkingsgebied van dit OCMW, in

zoverre zij actief zijn rond het thema schuldenlast.

De werking van het samenwerkingsverband wordt niet in detail geregeld. Er moet wel een
stuurgroep worden opgericht die volgende belangrijke bevoegdheden heeft:

 initiatieven plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen om schuldenlast in het
werkingsgebied van het samenwerkingsverband terug te dringen en te voorkomen;

 een beleidsplan en jaarplan opstellen;
 minimaal alle OCMW’s, het CAW en de verenigingen waar armen het woord nemen uit

het werkgebied informeren over zijn werkzaamheden en de behaalde resultaten, op een
voor de regionale context passende wijze.

Het budgethouderschap is opgedragen aan het CAW.

CAW Zuid-West-Vlaanderen wil ook in deze regio een samenwerkingsverband laten goedkeuren
en subsidiëren. Het zat met de OCMW’s van de regio en de verenigingen waar armen het woord
nemen samen. Het vraagt om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst te willen
ondertekenen. Het leverde bijkomend een aantal documenten af, i.c. een beleidsplan, een
jaarplan en een begroting.

Beoordeling We beoordelen de deelname aan het samenwerkingsverband als zinvol omwille van de uitbouw
van een breed lerend netwerk waarin de aanwezige expertise kan uitgewisseld worden. De
samenwerking kan de toegankelijkheid en de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening in
deze regio verhogen. De stuurgroep kan snel inhoudelijk bijsturen en inzetten op lokale en
regionale noden.
De voorzitters en secretarissen van de OCMW’s uit de regio verklaarden zich in hun overleg van
28/02/2014 akkoord om met het voorgestelde model te werken voor de periode 2014 – 2015.
Voor de periode vanaf 2016 is een ander model aangewezen waarbij het budget op een
evenredige manier verdeeld wordt tussen de verschillende betrokken partners. Het verloop van
het project dient gezamenlijk opgevolgd te worden op basis van financiële en inhoudelijke
rapportering.

Financiële
toetsing

Budget Niet vermeld. Indien beperkt, te financieren met algemene
werkingsmiddelen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Omzendbrief 20.01.2014
 samenwerkingsakkoord BIZ ZWVL 2014-2015
 Jaarplan 2014
 Beleidsplan 2014-2015
 Begroting project BIZ 2014

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met het samenwerkingsakkoord BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen
2014-2015.
Voor de periode vanaf 2016 is een ander model aangewezen waarbij het budget op een
evenredige manier verdeeld wordt tussen de verschillende betrokken partners.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project “Huis Inclusief” - Regionale pool
tijdelijke woon- en begeleidingsvormen. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Filip D’Haene Dienst Wonen en Zorg – team wonen

Doelstelling Ons OCMW biedt 2 vormen van tijdelijke woonst met begeleiding:
 crisiskamers in de Handboogstraat (8 we);
 doorgangswoningen (16 we), vooral in 8500 Kortrijk.
Ook andere omliggende OCMW’s hebben een gelijkaardig aanbod.

De ontwikkeling van een regionale pool tijdelijke woon- en begeleidingsvormen zien we als
een ontbrekende schakel binnen de regiostrategie thuisloosheid. De pool vergt een
sectoroverstijgende en regionale samenwerking bij aanmelding, toewijzing, beheer en opvolging
van concrete situaties van (dreigende) thuisloosheid en is dus een operationalisering van
gedeelde verantwoordelijkheid inzake thuisloosheid in de regio.
Specifiek voor thuislozen met complexe problematieken willen we de methodiek ‘Housing First’
uittesten als innovatieve woonvorm waarbij toegang tot stabiele huisvesting vooropstaat met
gepaste ondersteuning aan huis.

Feitelijke
aanleiding

In het kader van het provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een
projectsubsidie aan initiatieven binnen het provinciaal beleidsdomein Welzijn is er ruimte om een
projectsubsidie aan te vragen.

Ons OCMW heeft expertise in huis om een structurele bijdrage te leveren aan dit project.
Bovendien is het OCMW lid van de stuurgroep Thuisloosheid die de voorbije jaren verschillende
projecten mee ontwikkeld heeft zoals bufferwonen (leegstaande sociale woningen van sociale
huisvestingsmaatschappij die ter beschikking gesteld worden aan CAW), de woon-club,
winternachtopvang, ontwikkeling van het instrument wooncirkel, Regionaal Crisisnetwerk met
multidisciplinair crisisoverleg.

Beoordeling Dakloosheid is de meest extreme vorm van sociale uitsluiting en armoede. Mensen die dakloos
werden, vallen maatschappelijk gezien uit de boot en tellen niet meer mee. . Naast het ontbreken
van een veilige thuis werpt het dakloos zijn ook een smet op sociale en psychische aspecten van
mensen.

De regio Zuid West Vlaanderen ambieert vlotte toegang tot (tijdelijke) huisvesting voor mensen in
zeer precaire woonsituaties. Het OCMW van Kortrijk is actief betrokken bij het regionaal overleg in
de stuurgroep Thuisloosheid.

We willen met de lokale besturen, woon- en welzijnsactoren in de regio Zuid-West-Vlaanderen
een meerwaarde creëren in de strijd tegen dakloosheid door een pool van onmiddellijk inzetbare
tijdelijke woonvormen aan te bieden, indien nodig met voorziene begeleiding (Housing First).
We willen dit realiseren door:
 bundeling en verhogen capaciteit van tijdelijke huisvesting in de regio;
 doorgedreven samenwerking tussen diensten om gepaste ondersteuning te bieden onder

andere bij het vinden van een duurzame woonoplossing.

Momenteel zit iedere organisatie nog teveel vast in zijn eigen aanbod. We willen met de pool een
antwoord geven op deze belemmering en samenwerking mogelijk maken. Door bundeling van
bestaande capaciteit (in wonen en begeleiding) en het opzetten van een sectoroverstijgende
samenwerking streven we naar gepaste woonoplossingen voor mensen met (dreigende)
dakloosheid. We baseren ons hierbij op de Ethostypologie (Feantsa). We geloven dat dakloosheid
niet de verantwoordelijkheid is van één dienst of organisatie, maar dat enkel door het bundelen
van krachten hierop een krachtig antwoord kan komen. We zien de pool dan ook als opstap naar
verdere structurele samenwerking rond aanpak van dreigende thuisloosheid in de regio.
Het OCMW van Kortrijk wil samen met het CAW Zuid-West Vlaanderen en het Welzijnsconsortium
een trekkende rol opnemen in deze problematiek. We zien dat we als centrumstad geconfronteerd
worden met een groot scala aan welzijnsvragen op het vlak van huisvesting. We kunnen als
organisatie niet op al deze vragen gepast reageren. Door samen te werken met andere diensten
creëren we meerwaarde en een groter draagvlak voor de doelgroep.

Hiertoe werd een impulsdossier ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen.
Het impulsdossier loopt over drie jaar, van 01.09.14 tot 01.09.17.
Zie samenwerkingsovereenkomst in bijlage.



Het OCMW engageert zich in het kerncomité en de toewijzings- en opvolgcommissie.
Op die manier zal de expertise van het OCMW in de kern van het partnerschap gebracht worden
en zullen de verschillende schakels naadloos in elkaar gepast worden.
 De leden van het kerncomité zijn vzw De Poort, als OCMW Kortrijk, CAW Zuid-West-

Vlaanderen en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen
 De taken van het kerncomité zijn

 screening van de aanmeldingen voor de pool
 opmaak draaiboek rond aanmeldingsprocedure en werkwijze toewijzings- en

opvolgcommissie in nauw overleg met alle partners
 grondige voorbereiding van de toewijzings- en opvolgcommissie die op geregelde

tijdstippen samenkomt ifv toewijzing en opvolging trajecten
 afspraken met aanmelders en begeleiders in kader van toewijzing en opvolging lopende

trajecten
 rapportage aan projectstuurgroep
 Tijdens de looptijd van het project zoeken naar duurzame inbedding van dit systeem van

aanmelden en toewijzen
Daarnaast engageert het OCMW zich om in partnerschap met het Welzijnsconsortium en het CAW
de algemene coördinatie van het project mee uit te bouwen.

Het OCMW zal uit eigen middelen volgende zaken financieren :
 de deelname aan het kerncomité en de toewijzings- en opvolgcommissie;
 het ter beschikking stellen van 5 woningen bij start van het project;
 verder zetten van bestaande begeleiding binnen de mogelijkheden van de dienst.

Dit laatste is binnen de bestaande voltijdse equivalenten van het team wonen, d.i. 1,80 VTE van
Pascal Staelens en Geert De Bolle (voor eerstelijnshulp + crisiskamers en doorgangswoningen).
De tijdsinvestering van Geert De Bolle in het kerncomité en de toewijzings- en opvolgcommissie
bedraagt 0,40 VTE. Dit kan gedragen worden door de provinciale projectsubsidie. Het team wonen
boet hierdoor echter aan capaciteit in op de eerstelijnshulp. Noodzakelijk is dus een vervanging
door een 1/2 VTE (0,40 VTE van Geert De Bolle + 0,20 VTE arbeidsduurvermindering van Pascal
Staelens), een budget-neutrale operatie, gezien de provinciale subsidie.

De 5 ingebrachte woningen betreffen woningen die eigendom zijn van het OCMW en die tot voor
kort verhuurd werden door SVK de Poort.

Samengevat:
 Onder voorbehoud van een provinciale projectsubsidie, stellen wij voor de

samenwerkingsovereenkomst voor een regionale pool voor tijdelijke woon- en
begeleidingsvormen met het Welzijnsconsortium en het CAW aan te gaan.

 Verder akkoord te gaan met onze engagementen mits ons OCMW een financiële return voor
2/5 VTE subsidie krijgt, waardoor voor de eerstelijnshulp van het team Wonen in de
vervanging kan voorzien worden door ½ VTE.

Financiële
toetsing

Budget Budget voor aanbod van 5 woningen dient opgevangen te worden lastens
budget ‘sociale woningen’.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project “Huis Inclusief” - Regionale pool
tijdelijke woon- en begeleidingsvormen.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Wil de Raad akkoord gaan voor met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor een
regionale pool voor tijdelijke woon- en begeleidingsvormen met het Welzijnsconsortium en het
CAW aan te gaan onder voorbehoud van een provinciale projectsubsidie.

Wil de Raad verder akkoord gaan met onze engagementen mits ons OCMW een financiële return
voor 2/5 VTE subsidie krijgt, waardoor voor de eerstelijnshulp van het team Wonen in de
vervanging kan voorzien worden door ½ VTE.
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Onderwerp Opnamebeleid en wachtlijstbeheer in onze woonzorgcentra – actualisatie en vereenvoudiging
werking BCSD.

Indiener Filip D’Haene Dienst Wonen en Zorg

Doelstelling Het opnamebeleid van onze woonzorgcentra (WZC) dient geactualiseerd, bijgesteld en
vereenvoudigd te worden zodat meer efficiëntie wordt bekomen.

Feitelijke
aanleiding

Het opnamebeleid in onze woonzorgcentra wordt vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. Het bestuur houdt rekening met:
 de vigerende regelgeving van de centrale overheid;
 de opvattingen van directies en verantwoordelijke medewerkers (o.a. de sociale dienst) van

het OCMW;
 een omgevingsanalyse, w.o. de definitie van de eigen plaats, ook als publieke sector.
De huidige regels kunnen vereenvoudigd worden, want teveel extra overbodige arbeid voor de
sociale dienst.

Bovendien is ons OCMW belast met de opdracht om financiële tussenkomst te verlenen in geval
van financiële behoeftigheid van bewoners, zowel in eigen rusthuizen als in niet – eigen
instellingen. In dit kader kan ook de onderhoudsplicht onderzocht worden. Het aantal financiële
tussenkomsten voor verblijf in eigen en niet eigen woonzorgcentra is de laatste decennia ferm
teruggelopen.

In gelijk welk geval, opname en / of financiële steun, beslist alleen de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, bij delegatie aan het BCSD, na sociaal en financieel onderzoek door de
opnameverantwoordelijke. Doordat de meeste residenten zelfbetalend zijn geworden is een
systematisch financieel onderzoek niet meer aan de orde. Een uitgebreid sociaal verslag hoeft
bijna ook niet meer aangezien de geobjectiveerde staat van zorgbehoevendheid duidelijk door de
centrale overheid als opnamenorm genomen wordt.

Beoordeling ► De huidige regels zijn onder volgende items vervat:

1 De basisprincipes wachtlijstbeheer

 elke instelling haar eigen wachtlijst;
 voorrang voor inwoners uit Kortrijk;
 de chronologische volgorde;
 voorrang voor de meest zorgbehoevenden;
 voorrang voor eigen serviceflatbewoners;
 de invloed van verschillende kamertypes.

2 De voorbereiding van de beslissing tot opname

 het financieel onderzoek;
 algemene tegemoetkomingen en tussenkomsten in de kosten / dagprijs;
 tegemoetkomingen en tussenkomsten in geval van financiële behoeftigheid.

► Evaluatie en voorstel tot vereenvoudiging

1 De basisprincipes wachtlijstbeheer

Wij leggen volgende principes in hiërarchische volgorde voor ter aanpassing en goedkeuring:

1.1 Het principe dat elke instelling haar eigen wachtlijst heeft waardoor iedereen op elke
instelling kan inschrijven

Potentiële klanten kiezen duidelijk voor een welbepaalde instelling uit die of andere
deelgemeente. De vraag gaat dus meestal naar één instelling van voorkeur.
De wachtlijsten zijn alleen voor de opnameverantwoordelijken (persoonlijke code) consulteerbaar
op het intranet, op naam van de aanvrager en per instelling. Slechts bij uitzondering zijn
kandidaten op meerdere OCMW - WZC ingeschreven. De wachtlijsten zijn onderling
consulteerbaar voor de medewerkers van de sociale dienst.



1.2 Het voorrangsprincipe voor inwoners uit Kortrijk

Op dit moment geldt: een Kortrijkzaan krijgt altijd voorrang. Dit blijft te verantwoorden omdat de
private woonzorgcentra nog steeds een groot deel niet-Kortrijkzanen opnemen terwijl de behoefte
in Kortrijk zelf groot blijft. We houden geen lijst van niet-Kortrijkzanen meer bij, gezien de
omvang van onze wachtlijsten (zie bijlage).

Er is één afwijkingsmogelijkheid: kandidaten vanaf 65 jaar, die niet in Kortrijk gedomicilieerd zijn,
kunnen met dezelfde rechten als Kortrijkzanen op de wachtlijst van een WZC, maar ook van een
ouderenwoning of serviceflat, ingeschreven worden, mits zij op datum van de aanvraag tot
inschrijving op de wachtlijst, het bewijs leveren ooit in Kortrijk gedomicilieerd te zijn geweest, en
dit gedurende minstens 15 jaar voor een aanvraag om een woning of een serviceflat en minstens
20 jaar voor een rusthuisopname, waarvan minstens 50% van die zelfde minimumperiode vervat
is in de laatste 20 jaar vóór datum van aanvraag.

1.3 Het principe van de chronologische volgorde

Het oudste ordeningsprincipe van de wachtlijsten is dat van de chronologische volgorde. De
datum van inschrijving bepaalt de plaats van opname. Kandidaten kunnen slechts opgenomen
worden wanneer ze 65 jaar oud zijn (of meer). Voor elke jongere kandidaat-bewoner dient bij de
Vlaamse Gemeenschap om een afwijking gevraagd te worden.

1.4 Het voorrangsprincipe voor de meest zorgbehoevenden

Om de zorgbehoevendheid van kandidaat bewoners voor een WZC te meten, wordt verplicht de
KATZ – schaal gebruikt waarbij de centrale overheden ook aansturen om voorrang te geven aan
de meest zorgbehoevenden (B – C). Wij volgen ook die lijn.
Vanaf 01.01.07 streven wij er naar om de 70% - 30% in ROB te realiseren, willen we meer RVT –
erkenningen bekomen. De omschakeling ROB naar RVT geschiedt immers in verhouding tot het
aantal B – en C – zorgprofielen in ROB. Dit moeten wij in de feiten bewerkstelligen. Huidig
bewonersprofiel van onze woonzorgcentra: zie bijlage. Op een totaal van 460 bewoners zijn er
toch 389 of 83 % RVT-gerechtigden, terwijl we op dit moment slechts 70 % erkenningen hebben
over al onze instellingen heen.

Het voorrangsprincipe voor de meest zorgbehoevenden houdt in dat wij voor de WZC gesplitste
wachtlijsten aan leggen voor:
* A – zorgcategorie;
* B – en C – zorgcategorie;
* Dementerende ouderen;
* Ouderen met psychogeriatrisch profiel.
Verder dat wij voorrang verlenen aan de laatste 3 categorieën en nog alleen een reservewachtlijst
bijhouden van A- geïndiceerden op de KATZ-schaal, maar alleen voor zover zij 9 punten scoren op
de Edmonton-schaal (Koppels: 1 partner die 9 scoort). De sociaal verpleegkundige van het LDC
verricht de score op de Edmonton-schaal (meet eerder kwetsbaarheid en minder fysische
afhankelijkheid).

Wij stellen voor hier te vereenvoudigen vanuit volgende vaststellingen en overwegingen:
 Het bijhouden van een wachtlijst van kandidaten zonder bijzondere zorgindicatie (O of A)

heeft eigenlijk weinig belang, tenzij het de kandidaat zelf een soort veiligheidsgevoel geeft.
Het is niet eens een reëel veiligheidsgevoel want steeds voorrang voor matig (B-Katz) tot
ernstig (C-Katz) zorgbehoevenden. Daarom stellen we voor de kandidaten pro forma op een
lijst te plaatsen, echter zonder onderscheid O of A, en zonder bijkomende inschaling op EFS
(kwetsbaarheid). De woonzorgverleners (sociaal verpleegkundigen) van de LDC consulteren
toch sowieso deze lijst in functie van thuiszorg of overbruggingszorg.

 Deze lijst noemen we de “passieve wachtlijst”.
 De kandidaten met een zorgprofiel als hoger vernoemd, m.n. B-C-Katz, dementie of

psychogeriatrische diagnose ) komen op een “actieve lijst”. Deze kandidaten wachten op een
opname. Kandidaten die overkomen van de passieve lijst dienen zelf initiatief te nemen om
hun veranderde situatie (aanwezige of toegenomen zorgbehoefte) te melden en krijgen op
datum van melding een nieuwe inschrijvingsdatum!!

 Omdat we nu zelfs vaak geconfronteerd worden met kandidaten van de actieve lijst die hun
opname nog even wensen uit te stellen, en dat soms tot 10 of meer kandidaten op de
wachtlijst moet nagetrokken worden (veel tijdsinvestering), stellen wij voor een derde soort
wachtlijst bij te houden, nl. de opnamelijst: hierop worden de “opnamerijpe” kandidaten van
de actieve lijst geplaatst die daadwerkelijk verklaard hebben binnen enkele weken
opgenomen te willen zijn. We boeken hiermee dubbele winst: er is geen tijdverlies voor de
sociale dienst om tal van kandidaten uit de actieve lijst te consulteren die toch niet
onmiddellijk wensen opgenomen te worden, én tezelfdertijd wordt langdurige leegstand
vermeden.

Omdat wij nu voorstellen om met 3 soorten wachtlijsten te werken, waarvan slechts de actieve
lijst en de opnamelijst echt relevant zijn, zijn regels rond verzaking niet meer relevant. Vroeger
gold dat bij verzaking kandidaten van de wachtlijst geschrapt worden, maar zelf onmiddellijk een



nieuwe inschrijving achteraan op de wachtlijst kunnen bekomen.

1.5 Het voorrangsprincipe voor eigen serviceflatbewoners

In de opnameovereenkomst, die ons OCMW met de bewoners van een eigen serviceflat
onderschrijft, verbinden wij er ons toe om “te zorgen voor een passend verblijf in overleg met de
bejaarde en met de instanties die voor de opname instaan indien (…) de lichamelijke of
geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner van die aard is, dat een definitieve overplaatsing
naar een passende instelling geboden is” (punt 3. Opnameovereenkomst).

Medio 2003 (zitting 19.06.03) besliste de Raad dat wanneer een serviceflatbewoner dermate
zorgbehoevend wordt dat een opname in een rusthuis verantwoord is, en deze serviceflatbewoner
wenst om in het erbij of ernaast gelegen rusthuis opgenomen te worden, dit als een mutatie mag
beschouwd worden, die als dusdanig door het B.C.S.D. bekrachtigd wordt.

De Raad ging akkoord met volgende prioritaire relaties:
 SF Elfenberg naar WZC Ter Melle;
 SF Rietveld naar WZC Biezenheem;
 SF Ten Olme naar WZC Sint Jozef of Lichtendal.

De voorrang voor bewoners van de aanleunflats Akkerwinde naar gelijk welk WZC is beslist in
raadszitting van 07.06.10.

Wij denken dit verder te moeten behouden.

1.6 Gevolgen van de optie in 2004 om verschillende kamertypes aan te bieden

Ons OCMW nam in 2004 de strategische optie (boekhoudkundig en budgettair) om in onze
rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, verschillende kamertypes aan te bieden. Is het zorg-
en animatieaanbod voor elke bewoner gelijkwaardig, dan bieden we vanaf nu verschillend
wooncomfort aan tegen een gedifferentieerde prijs.

Een overzicht en benoeming van de kamertypes van alle OCMW-instellingen:
 Standaard éénpersoonskamer: kleiner dan 25m²;
 Ruime éénpersoonskamer: tussen 25m² en 30m²;
 Zorgstudio: tussen 30m² en 40m²;
 Zorgflat: groter dan 40m².

Situering van de kamertypes per instelling:
 Biezenheem: standaard éénpersoonskamers (61), grote éénpersoonskamers (29).
 Ter Melle: standaard éénpersoonskamers (59), ruime éénpersoonskamers (24), zorgstudio’s

(16);
 De Weister: ruime éénpersoonskamers (42) en 1 zorgstudio.
 Sint Jozef: standaard éénpersoonskamers (168), ruime éénpersoonskamers (6), zorgstudio’s

(6);
 Lichtendal: standaard éénpersoonskamers (23), ruime éénpersoonskamers (13), zorgstudio’s

(6) en zorgflats (6).

In zitting van 19.05.05 werden de gevolgen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
de wachtlijst, en van de toewijzingscriteria voor de verschillende kamertypes vastgelegd:
 een kandidaat-bewoner die financieel behoeftig is, alleen een standaard éénpersoonskamer

kan aannemen;
 een financieel behoeftige kandidaat-bewoner derhalve tijdelijk in een grotere kamer kan

verblijven aan de prijs van een standaard éénpersoonskamer, voor zover hij en zijn familie
zich schriftelijk akkoord verklaren met het tijdelijk karakter van het verblijf, m.n. tot een
standaard éénpersoonskamer vrij komt;

 elke kandidaat-bewoner die zelfbetalend is, de kans heeft om van kamertype te kiezen en te
veranderen in de instelling.

In dat laatste geval is er nood om nog eens te expliciteren dat elke zelfbetalende kandidaat-
bewoner steeds de overeenkomstige prijs van de betrokken kamer betaalt, tenzij het BCSD
anders beslist.

Ook deze regeling kan behouden worden.

2 De voorbereiding van de beslissing tot opname

2.1 Het financieel onderzoek

Dank zij de nieuwe en uitgerbreide verzekeringssystemen zoals de Vlaamse Zorgverzekering, de
Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden en de maximumfactuur in de ziekteverzekering, zijn
veel WZC-bewoners zelfbetalende geworden:
 Actueel komen wij nog voor een dertigtal bewoners (op 460 we) financieel tussen in de

verblijfkosten; het zwaartepunt ligt traditioneel in St. Jozef (20 bewoners). Eind vorige eeuw



waren dit nog bijna de helft van de bewoners in St. Jozef.
 Voor financieel behoeftige Kortrijkzanen komen wij nog in 10 gevallen financieel tussen in

niet eigen WZC. Eind vorige eeuw waren dit nog bijna 100 dossiers.
In vele gevallen en dus ook in twijfelgevallen voerden wij een financieel onderzoek uit. De praktijk
wijst uit dat dit nu veel minder nodig is. In de meeste gevallen engageren de bewoner en/of zijn
familie zich om de verblijfkosten te betalen.
Mits een contractuele betalingsverbintenis van de bewoner kan hier tijdswinst geboekt worden.

2.2 Algemene tegemoetkomingen en tussenkomsten in de kosten / dagprijs

► Echtparen genieten voor één van de partners korting.

Als de partners in 2 aparte kamers verblijven, dan worden de dagprijzen vastgesteld
overeenkomstig het kamertype met 15 % korting op de hoogste prijs.
Er is een specifieke regeling bij opname van een echtpaar in een zorgstudio of -flat: de prijs
wordt berekend op basis van een standaard eenpersoonskamer, d.w.z. 1 bewoner aan
standaardtarief, partner standaardtarief met 15% korting.
Vanaf overlijden van de partner betaalt de overlevende het tarief overeenkomstig het kamertype.

► Feitelijke scheiding van partners ten gevolge van zorgbehoevendheid.

In zitting van 19.04.07 besliste de Raad dat bij feitelijke scheiding van partners ten gevolge van
zorgbehoevendheid in verschillende zorgsettings (thuis, serviceflat, rusthuis/RVT), de financiële
behoeftigheid van één van hen of van beiden, onderworpen wordt aan een individueel sociaal en
financieel onderzoek, waarna een tussenkomst op maat voorgelegd en voorgesteld wordt aan het
BCSD.

► Bij tijdelijke afwezigheid van de bewoners (vakantie, bezoek bij kinderen of familie,
hospitalisatie, enz.) geldt voor alle dagen afwezigheid een korting voor niet geleverde diensten
van € 4,00 per dag. Dit bedrag wordt geïndexeerd als dit het geval is voor de dagprijs. Deze
korting is van toepassing vanaf de eerste dag afwezigheid mits de bewoner/familie deze
afwezigheid minstens 24 uur vooraf aan de instelling heeft gemeld en de bewoner minstens 24
uur afwezig blijft. Deze voorwaarde geldt niet bij hospitalisatie.

► De dagprijs wordt aangerekend tot en met de dag van overlijden. Vanaf de dag na overlijden
wordt tot en met de dag van ontruiming van de kamer de dagprijs met korting voor niet
geleverde diensten aangerekend, d.i. € 4,00 per dag. Dit bedrag wordt geïndexeerd als dit het
geval is voor de dagprijs.
Bij het overlijden van een bewoner die deel uitmaakt van een echtpaar wordt vanaf de dag na het
overlijden de dagprijs aangerekend voor een alleenstaande.
Bij overlijden beschikt de familie over een periode van 5 dagen om de kamer te ontruimen.
Als de kamer niet binnen deze termijn is ontruimd, zal het OCMW de kamer zelf ontruimen. De
kosten hiervoor vallen ten laste van de bewoner. Het bedrag voor het ontruimen van de kamer
wordt forfaitair vastgesteld op € 150.

► Besluit: deze regelingen kunnen gehandhaafd blijven.

2.3 Tegemoetkomingen en tussenkomsten in geval van financiële behoeftigheid.

Dit betreft hier het zakgeld, vakantiegeld en tussenkomst in begrafeniskosten. Zij werden
geactualiseerd en aangepast in de Raad van 15.03.12, en volgen de jaarlijkse aanpassing van de
dagprijzen in de WZC.

3 De beslissing tot opname

Het is niet zinvol om voor alle beslissingen m.b.t. een opname in een WZC uitvoerige sociale
verslagen te schrijven (cfr. sociale dienst). Het is evenmin werkbaar om alle sociale verslagen in
de zitting voor te lezen.
Het is evenmin noodzakelijk om nog systematisch een financieel onderzoek te voeren.

Om de zittingen van het BCSD nog efficiënter te laten verlopen én tijdswinst te realiseren voor de
medewerkers sociale dienst van de WZC stellen wij voor:

We voeren niet systematisch meer een financieel onderzoek:
 Aan de kandidaat-bewoner of zijn verwanten die zich engageren als zelf betalende, leggen wij

een contractuele betalingsverbintenis voor, die bij de opnameovereenkomst gevoegd wordt.
 Wanneer een kandidaat-bewoner of zijn verwanten om financiële tussenkomst vraagt, dan

tekenen zij een formulier dat het OCMW het recht heeft om bijkomende informatie in te
winnen bij banken en financiële instellingen. Wij voeren een financieel onderzoek cfr. de
algemene regels sociale dienst.

 Hoe dan ook verklaart elke kandidaat-bewoner in het intakeformulier zich akkoord dat wij
gegevens opvragen via de kruispuntbank van de sociale zekerheid.



Naar het BCSD stellen wij voor de opnames volgens voornoemde regels, op lijst voor te
brengen. Er komt alleen een verslag in het geval:
 financiële tussenkomst gevraagd wordt en dus een financieel onderzoek nodig is;
 en afwijking op voornoemde opnamevoorwaarden gevraagd of voorgesteld wordt.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Diverse door de tijd

Besluitvormings-
proces

 Groepsfunctioneringsproject SD WZC 2013.
 Overleg met ontvanger en coördinator sociale dienst.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Wil de Raad akkoord gaan met volgende basisprincipes inzake wachtlijstbeheer van onze
woonzorgcentra en dat zij alle voorgaande vervangen :

 Elke instelling heeft haar eigen wachtlijst.

 Enkel Kortrijkzanen worden op de wachtlijsten ingeschreven.
Als Kortrijkzaan wordt in deze regeling beschouwd, hij of zij die op het ogenblik van de
aanvraag in Kortrijk gedomicilieerd is. Bij vermoeden van intentioneel of fictief verblijf, wordt
het sociaal onderzoek en het eventuele onderzoek via de wijkagent bepalend.
Er is één afwijkingsmogelijkheid: kandidaten vanaf 65 jaar, die echter niet in
Kortrijk gedomicilieerd zijn, kunnen met dezelfde rechten als Kortrijkzanen op de wachtlijst
van een woonzorgcentrum ingeschreven worden mits zij op datum van de aanvraag tot
inschrijving op de wachtlijst, het bewijs leveren ooit in Kortrijk gedomicilieerd te zijn
geweest, en dit gedurende minstens 20 jaar voor een rusthuisopname, waarvan minstens
50% van die zelfde minimumperiode vervat is in de laatste 20 jaar vóór datum van
aanvraag.

 Het principe van de chronologische volgorde. Opname kan slechts vanaf 65 jaar
(woonzorgdecreet); inschrijving op de wachtlijst kan vroeger.

 Het voorrangsprincipe voor de meest zorgbehoevenden.
Deze optie houdt in dat wij voor de WZC gesplitste wachtlijsten aanleggen:
 Een passieve lijst: hierop worden alle kandidaten ingeschreven zonder bijzondere

(zorg)indicatie (O of A op de KATZ) en die dus op dat moment niet in aanmerking komen
voor opname.

 Een actieve lijst: hierop worden alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie, nl.
B of C op de KATZ, dementie en psycho-geriatrisch profiel (enkel voor St. Jozef).
Kandidaten die overkomen van de passieve lijst dienen zelf initiatief te nemen om hun
veranderde situatie (aanwezige of toegenomen zorgbehoefte) te melden en krijgen op
datum van melding een nieuwe inschrijvingsdatum.

 Een opnamelijst: hierop worden de “opnamerijpe” kandidaten van de actieve lijst
geplaatst die daadwerkelijk verklaard hebben binnen enkele weken opgenomen te willen
zijn.

 Het voorrangsprincipe voor eigen serviceflatbewoners blijft cfr. supra.
De Raad ging eerder akkoord met volgende prioritaire relaties:
 SF Elfenberg naar WZC Ter Melle;
 SF Rietveld naar WZC Biezenheem;
 SF Ten Olme naar WZC Sint Jozef of Lichtendal;
 Aanleunflats Akkerwinde naar gelijk welk WZC.

 Verschillende kamertypes aan gedifferentieerde prijs.
Ons OCMW nam in 2004 de strategische optie om in onze WZC verschillende kamertypes aan
te bieden. Is het zorg- en animatieaanbod voor elke bewoner gelijkwaardig, dan bieden we
vanaf 2004 verschillend wooncomfort aan tegen een gedifferentieerde prijs.
Bij inschrijving wordt gepeild naar de kamervoorkeur. Het kan zijn dat bij kans tot opname
de wens niet gerealiseerd wordt maar dat wel een ander type (goedkoper of duurder)



beschikbaar is.
Voor het wachtlijstbeheer betekent dit dat elke kandidaat-bewoner die zelfbetalend is, de
kans heeft om van kamertype te veranderen in de instelling doch steeds de overeenkomstige
prijs van de betrokken kamer betaalt tenzij het BCSD anders beslist.
Een kandidaat-bewoner die financieel behoeftig is, kan echter alleen een standaard
éénpersoonskamer aannemen; een financieel behoeftige kandidaat-bewoner kan derhalve
tijdelijk in een grotere kamer verblijven aan de prijs van een standaard éénpersoonskamer,
voor zover hij en zijn familie zich schriftelijk akkoord verklaren met het tijdelijk karakter van
het verblijf, m.n. tot een standaard éénpersoonskamer vrij komt.

Wil de Raad akkoord gaan met volgende afwijkingen of algemene tegemoetkomingen en
tussenkomsten in de kosten / dagprijs:

 Echtparen genieten voor één van de partners korting.
Als de partners in 2 aparte kamers verblijven, dan worden de dagprijzen vastgesteld
overeenkomstig het kamertype met15 % korting op de hoogste prijs.
Er is een specifieke regeling bij opname van een echtpaar in een zorgstudio of -flat: de prijs
wordt berekend op basis van een standaard eenpersoonskamer, d.w.z. 1 bewoner aan
standaardtarief, partner standaardtarief met 15% korting.
Vanaf overlijden van de partner betaalt de overlevende het tarief overeenkomstig het
kamertype.

 Bij feitelijke scheiding van partners ten gevolge van zorgbehoevendheid in verschillende
zorgsettings (thuis, serviceflat, rusthuis/RVT), de financiële behoeftigheid van één van hen of
van beiden, onderworpen wordt aan een individueel sociaal en financieel onderzoek, waarna
een tussenkomst op maat voorgelegd en voorgesteld wordt aan het BCSD.

 Bij tijdelijke afwezigheid van de bewoners (vakantie, bezoek bij kinderen of familie,
hospitalisatie, enz.) geldt voor alle dagen afwezigheid een korting voor niet geleverde
diensten van € 4,00 per dag. Dit bedrag wordt geïndexeerd als dit het geval is voor de
dagprijs. Deze korting is van toepassing vanaf de eerste dag afwezigheid mits de
bewoner/familie deze afwezigheid minstens 24 uur vooraf aan de instelling heeft gemeld en
de bewoner minstens 24 uur afwezig blijft. Deze voorwaarde geldt niet bij hospitalisatie.

 De dagprijs wordt aangerekend tot en met de dag van overlijden. Vanaf de dag na overlijden
wordt tot en met de dag van ontruiming van de kamer de dagprijs met korting voor niet
geleverde diensten aangerekend, d.i. € 4,00 per dag. Dit bedrag wordt geïndexeerd als dit
het geval is voor de dagprijs.
Bij het overlijden van een bewoner die deel uitmaakt van een echtpaar wordt vanaf de dag
na het overlijden de dagprijs aangerekend voor een alleenstaande.
Bij overlijden beschikt de familie over een periode van 5 dagen om de kamer te
ontruimen.
Als de kamer niet binnen deze termijn is ontruimd, zal het OCMW de kamer zelf ontruimen.
De kosten hiervoor vallen ten laste van de bewoner. Het bedrag voor het ontruimen van de
kamer wordt forfaitair vastgesteld op € 150.

Wil de Raad ook akkoord gaan met volgende werkwijze in relatie tot het BCSD:

We voeren niet systematisch meer een financieel onderzoek:

 Aan de kandidaat-bewoner of zijn verwanten die zich engageren als zelf betalende, leggen wij
een contractuele betalingsverbintenis voor, die bij de opnameovereenkomst gevoegd word-
Wanneer een kandidaat-bewoner of zijn verwanten om financiële tussenkomst vraagt, dan
tekenen zij een formulier dat het OCMW het recht heeft om bijkomende informatie in te
winnen bij banken en financiële instellingen. Wij voeren een financieel onderzoek cfr. de
algemene regels sociale dienst.

 Hoe dan ook verklaart elke kandidaat-bewoner in het intakeformulier zich akkoord dat wij
gegevens opvragen via de kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Naar het BCSD stellen wij voor de opnames volgens voornoemde regels, op lijst voor te brengen.
Er komt alleen een verslag in het geval:
 financiële tussenkomst gevraagd wordt en dus een financieel onderzoek nodig is;
 een afwijking op voornoemde opnamevoorwaarden gevraagd of voorgesteld wordt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Opnamebeleid in de woon(zorg)voorzieningen van team wonen – vereenvoudiging werking BCSD.

Indiener Filip D’Haene Dienst Wonen en Zorg

Doelstelling Het opnamebeleid in de woon(zorg)voorzieningen van team wonen zijn in 2013 geactualiseerd; de
beslissingsprocedure kan bijgesteld en vereenvoudigd worden zodat meer efficiëntie wordt
bekomen.

Feitelijke
aanleiding

Net zoals in de algemene sociale dienst voor de besluitvorming inzake maatschappelijke
dienstverlening en in de sociale dienst van de WZC voor de beslissing tot opname in een WZC,
kan de procedure voor opname in de woon(zorg)voorzieningen van het team wonen bijgesteld en
vereenvoudigd worden zodat meer efficiëntie wordt bekomen zowel voor de maatschappelijke
werkers van het team wonen als voor het BCSD.

Beoordeling Het OCMW biedt diverse woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning,
begeleiding of omkadering aan, in totaal om en bij 250 wooneenheden (gerealiseerd en gepland).
Het team wonen zorgt voor de terbeschikkingstelling of verhuur na beslissing van het BCSD.

Er zijn 2 soorten woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning, begeleiding
of omkadering:

1. Tijdelijk verblijf: doorgangs- en crisiswoningen
Wij hebben 8 crisiskamers en 16 doorgangswoningen in het aanbod.

2. Duurzaam verblijf
Het team wonen biedt ook duurzaam verblijf met ondersteuning, begeleiding of omkadering, en
dit niet alleen aan ouderen:

2.1 Serviceflats of assistentiewonen
- Ten Olme – Kortrijk (72 wooneenheden)
- Rietveld – Bissegem (26 we)
- Elfenberg – Heule (9 we)
- Akkerwinde – Kortrijk (9 we)

2.2 Sociale woningen
- Breydelhuis – Kortrijk (3 we)
- Mortagnelaan – Bellegem (8 we)
- Hoog Mosscher nrs 29 t.e.m. 77 – Kortrijk (46 we)
- De Nieuwe Lente – Heule (36 we)
- De Dam – Kortrijk (23 we)
- Overleiestraat 41 – 43 – Kortrijk (5 we)

2.3 Kamer- of logementswonen
- Wandelingstraat 9 – Kortrijk (5 we)
- Hoog Mosscher nrs 5 t.e.m. 28 – Kortrijk (24 WE)

In de raadszitting van 21.02.13 werden het toewijzingsbeleid en -voorwaarden t.a.v. een grote
groep van deze voorzieningen herzien of nieuw vastgelegd. Wij verwijzen dan ook naar deze nota
en de beslissingen van de Raad. Het komt er op neer dat voor alle verblijfsvormen, zowel tijdelijk
als duurzaam, de toewijzingsvoorwaarden geobjectiveerd zijn.

Het is daarom niet meer zinvol om voor alle beslissingen m.b.t. een opname in een
woonvoorziening (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning, begeleiding of omkadering,
uitvoerige sociale verslagen te schrijven (cfr. algemene sociale dienst en sociale dienst WZC). Het
is evenmin werkbaar om alle sociale verslagen in de zitting voor te lezen.

Om de zittingen van het BCSD nog efficiënter te laten verlopen én tijdswinst te realiseren voor de
medewerkers sociale dienst van het Team Wonen stellen wij voor:

1 De opnames volgens voornoemde regels, op lijst voor te brengen naar het BCSD.
2 Er komt alleen een verslag in het geval:

- financiële tussenkomst gevraagd wordt en dus een financieel onderzoek nodig is;
- een afwijking op voornoemde opnamevoorwaarden gevraagd of voorgesteld wordt.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Diverse in 2013, in het bijzonder de beslissing van de Raad in zitting van 21.02.13 m.b.t. het
toewijzingsbeleid en -voorwaarden voor woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met
ondersteuning, begeleiding of omkadering.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Wil de Raad akkoord gaan met volgende werkwijze om in het BCSD te beslissen tot een opname
in een woonvoorziening (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning, begeleiding of
omkadering:

1 De opnames volgens voornoemde regels, op lijst voor te brengen.
2 Er komt alleen een verslag in het geval:

- een financiële tussenkomst gevraagd wordt en dus een financieel onderzoek nodig is;
- een afwijking op voornoemde opnamevoorwaarden gevraagd of voorgesteld wordt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van het ontwerpteam voor
zorgcampus Bellegem

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan
voor het bouwen van een WZC in Bellegem.
In zitting van 19 december keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.
In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.

Beoordeling De huidige financieringsregeling bij VIPA voorziet dat alle dossiers met een ontvankelijk
zorgstrategisch plan hun financieel technisch plan volledig afgewerkt moeten voorleggen voor
eind 2014. Omdat de tijd zo kort is werd bij de vastlegging van de selectiecriteria geopteerd voor
een groot architectenbureau met ervaring in het bouwen van woonzorgcentra, een vergelijkbaar
sociaal woningencomplex en met de regelgeving van Vipa en VMSW.
Er wordt een vast ereloonpercentage van 7,7% voorgesteld waarbij alle diensten en studies
inbegrepen zijn met uitzondering van de veiligheidscoördinatie en de studie van de uitrusting.
In dit kader werd een bijzonder bestek met nr. 20140506/rl/OO1 opgesteld door de dienst
Facility.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag met
onderstaande gunningscriteria:

Integratie van conceptnota en bouwprogramma in het concept : maximum 30 punten

Het ontwerpteam zal op basis van een nota, schetsen van de inplanting, grondplannen en
de vormgeving, het vooropgestelde project toetsen aan de conceptvisie zoals
vooropgesteld.
Op basis hiervan zal er geoordeeld worden of de werking en visie in dit vooropgestelde
bouwkundig concept kan gerealiseerd worden of in hoeverre het er aan kan voldoen.
Men voorziet:
Conceptnota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10.

Per deelopdracht maakt men een oppervlakteberekening volgens de richtlijnen van VIPA
of VMSW.
Oppervlakte van WZC, Oppervlakte van LDC, oppervlakte van SAW en oppervlakte van -1.
Dit wordt samengevat in een totale oppervlakte met een verantwoordingsnota waaruit
blijkt op welke manier het oppervlaktegebruik geoptimaliseerd wordt.

Voor het WZC maakt men een berekening van de verhouding tussen de nuttige ruimte ten
opzichte van de volledige oppervlakte. Als nuttige ruimte wordt beschouwd: kamers,
leefruimtes, verpleegposten, badkamer, utility, keukens, burelen. Bij nuttige ruimte horen
niet: gangen, bergingen, trapzalen, technische kokers, technische lokalen, algemene
sanitaire ruimtes, -1, …Deze berekening gaat enkel over het WZC, dus niet over het lokaal
dienstencentrum en de sociale assistentiewoningen.

Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met schets van inplanting en
infrastructuur.
Grondplannen van de diverse bouwlagen op schaal, geleverd op A3
Principeplan van een WZC- kamer op schaal, geleverd op A3 of kleiner
Principeplan van verpleegpost, keuken, leefruimte op schaal, geleverd op A3 of kleiner
Principeplan van een assistentiewoning, leefruimte op schaal, geleverd op A3 of kleiner

Voor de assistentiewoningen maakt men een berekening van de verhouding tussen de
nuttige ruimte en de volledige oppervlakte. Als nuttige ruimte wordt beschouwd alle
lokalen binnen de flat. Bij nuttige ruimte horen niet: publieke gangen, publieke bergingen,
trapzalen, technische kokers, technische lokalen, publieke sanitaire ruimte, -1 …Deze



berekening gaat enkel over de sociale assistentiewoningen, dus niet over het lokaal
dienstencentrum en het WZC.

Slechte beoordeling wordt toegekend als het bouwprogramma niet gerealiseerd kan
worden zoals voorzien in het bouwprogramma.

Uitstekend 30 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 25 punten
Goede beoordeling krijgt: 15 punten
Matige beoordeling krijgt: 5 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Architecturale waarde : maximum 25 punten

Het bestuur geeft punten voor de architecturale waarde van het ontwerp.
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van schetsen van gevels, ontwerptekeningen
en een begeleidende nota.
Er dient te volle rekening gehouden worden met het hellend karakter van de terrein de
landelijke omgevingen de omliggende bebouwing. Het gebouw moet geïntegreerd zijn in
de omgeving. We zoeken creatieve oplossingen naar vormgeving en inplanting in functie
van de bestaande omgeving, de conceptnota en de voorwaarden van het RUP.

Men voorziet:
Een begeleidende nota, welke een toelichting geeft op het architecturale ontwerp.
Verantwoording van compactheid in functie van architectuur.
Verantwoording van de terreinbezetting in functie van architecturale waarde.
Deze nota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10.

Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met schets van inplanting en
infrastructuur.
Grondplannen, geleverd op A3
gevelzichten, geleverd op A3
Doorsnedes, geleverd op A3
Maximaal 3st 3D voorstellingen geleverd op3

Uitstekend krijgt: 25 punten
Zeer goede beoordeling krijgt: 18 punten
Goede beoordeling krijgt: 10 punten
Matige beoordeling krijgt: 5 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Bouwkundige duurzaamheid : maximum 25 punten

Het ontwerpteam zal op basis van een nota het vooropgestelde project toetsen de
conceptvisie zoals vooropgesteld. Uit deze zal er geoordeeld worden of in dit
vooropgestelde oplossing aansluit op de visie vooropgesteld in de conceptnota en het
bouwprogramma .

Aan de hand van een technische nota wordt de duurzaamheid van het gebouw
aangetoond. Dit op vlak van energieprestaties, compactheid, duurzaamheid naar
voorgestelde bouwmaterialen en dit binnen de vooropgestelde budgetten.

Men voorziet:
Conceptnota die maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10 bestaat.

Per deelopdracht compactheidsberekening van het gebouw en verantwoording.
Compactheid is V/C
C staat voor totale oppervlakte van de buitenschil, ook warmteverliesoppervlakte
genoemd.
V staat voor volume.
De keuze kan gemotiveerd en verantwoord worden. Compactheid naar architecturale en
landschappelijke waarde. Compactheid naar energieprestatie.

Per deelopdracht de voorgestelde norm voor luchtdichtheid met motivatie naar
haalbaarheid binnen het budget en manier van aanpak om deze norm te halen. Dit wordt
opgegeven aan de hand van de “n 50-waarde” aantal luchtwisselingen per uur bij een
drukverschil van 50 Pa.

Per deelopdracht het vooropgestelde gemiddeld energieverbruik per m² met motivatie van
de haalbaarheid binnen het budget en manier van aanpak om deze norm te halen.

Oppervlakte berekening van bebouwde oppervlakte per gebouw, verharde oppervlakte
voor de infrastructuur, resterende oppervlakte dienstig voor groenaanleg.
De keuze kan gemotiveerd en verantwoord worden.



Gemotiveerd voorstel naar verwarmingsconcept en ventilatieconcept naar comfort en
energieverbruik.

Gemotiveerde materiaalkeuze van de buitenschil en constructiedelen met hun
samenstelling en hun Umax (W/m²K).

gemotiveerd streefdoel van haalbaar E peil met verantwoording per deelopdracht.

Gemotiveerde keuzes om de onderhoudskost te beperken.

Gemotiveerde keuze naar akoestische normen in leefruimtes, burelen, verpleegposten,
gangen en polyvalente zalen om de leefbaarheid hoog te houden en dit binnen het budget.

Uitstekend krijgt: 25 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 20 punten
Goede beoordeling krijgt: 15 punten
Matige beoordeling krijgt: 5 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Stedenbouwkundige inpassing : maximum 10 punten

Het project wordt afgetoetst met de randvoorwaarden van het RUP. Er wordt nagezien op
welke manier de ontwerper omgaat met deze randvoorwaarden.

Creatieve inpassing van de randvoorwaarden worden gunstig beoordeeld.
Zicht op de mobiliteit in al zijn vormen ( leveringen, bezoekers, personeel, wagens,
fietsen, wandelaars, ... ).
Zicht op de omgeving en de ontsluiting.
Zicht op de relatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende percelen.
optimalisatie van de wegenis ( brandwegen, ontsluiting van bestaande garages
aangelanden (Dottenijsestraat), voorzieningen voor ontsluiting mogelijkheden te
ontwikkelingen terreinen ( Bellegemsestraat ), voetwegen, …

Verantwoording van de voorziene parkeergelegenheden, de verdeling en de inplanting met
motivatie.

Een slechte beoordeling zal toegekend worden aan voorstellen die onvoldoende rekening
houden met de randvoorwaarden van het RUP.

Men voorziet:
Conceptnota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10.
Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met plan van de infrastructuur,
wegenis, parkings en gebouwen.

Uitstekend 10 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 8 punten
Goede beoordeling krijgt: 6 punten
Matige beoordeling krijgt: 2 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Budget : maximum 10 punten

Er wordt een budget opgesteld per deelopdracht rekening houdend met de door het
ontwerpteam voorgestelde keuzes in de conceptnota’s en voorstellen voor de
gunningscriteria. Alle budgetten zijn exclusief BTW.

Voor het WZC en lokaal dienstencentrumfunctie wordt een budget opgemaakt voor alle
werken opgenomen in deze dienstenopdracht ( algemene bouwwerken, afwerking, alle
technische uitrusting, exclusief losse meubels, losse elektrische toestellen, gordijnen,
kunstwerk, losse materialen nodig voor de uitbating zoals medicatiekarren, kuismachines,
borden, glaswerk, … ).
Dit budget wordt tevens omgezet in een raming / m² ( oppervlakteberekening volgens de
VIPA richtlijnen ).

Voor de -1 wordt er een afzonderlijk budget opgemaakt. Dit budget wordt tevens omgezet
in een raming / m².

Voor de assistentiewoningen wordt een simulatietabel opgemaakt op een VMSW formulier,
rekening houdende met de opties in de conceptnota.
Dit budget wordt tevens omgezet in een raming / m² ( oppervlakteberekening volgens de
VMSW richtlijnen )

Voor de infrastructuur wordt een budget gedetailleerd uitgewerkt met een budget per
hoofdstuk van typebestek 250.
Dit budget wordt tevens omgezet in een raming / m² ( oppervlakte is de volledig niet



bebouwd terrein, dus zowel verharde als onverharde oppervlaktes )

De budgetten worden nagezien op realiteitszin en haalbaarheid.
Naast de budgetberekeningsnota zal het ontwerpteam een verantwoording van het
vooropgestelde budget opmaken blijkt dat een goede prijs/ kwaliteitsverhouding is
gehanteerd in functie van de conceptnota en het bouwprogramma.

Slechte beoordeling wordt toegekend aan een niet realistische raming ( onbetaalbaar,
onrealistisch goedkoop ), een raming die onvoldoende uitgaat vanuit de doelstellingen in
de conceptnota en bouwprogramma.

Uitstekend 10 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 8 punten
Goede beoordeling krijgt: 6 punten
Matige beoordeling krijgt: 4 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.
Voor de gunningscriteria krijgen de inschrijvers naar vaststelling en oordeel van de deskundige,
een aantal punten volgens hun vrije appreciatie en volgens de hierboven vermelde richtlijnen.
De beoordeling zal enkel gebeuren aan de hand van de gevraagde beoordelingsdocumenten. De
beoordeling van de gunningscriteria zal anoniem gebeuren, dus de deskundigen zullen geen
kennis hebben van de indiener van de documenten.
De aanbestedende overheid behoudt zich wat de puntentoekenning betreft, het recht voor van
vrije appreciatie. De deskundigen kan bij elk gunningcriterium ofwel unaniem punten toekennen
ofwel per deskundige punten toekennen en zo een gemiddelde berekenen ( dit indien er geen
unanimiteit kan bekomen worden).
Alle plannen en begeleidende documenten (zoals hieronder vermeld), die deel uitmaken van de
offerte en nodig zijn voor de beoordeling van de gunningscriteria mogen geen enkel symbool of
herkenningsteken dat verwijst naar de inschrijver vertonen, op straffe van uitsluiting. Enkel de
documenten die voldoen aan bovenvermelde voorwaarde zullen aan de deskundigen worden
voorgelegd ter beoordeling.
De deskundigen zullen een voorstel doen aan het Aanbestedend Bestuur voor het plaatsen van
deze uitvoeringsopdracht en een rangorde maken van de diverse bieders.
De gunningscriteria worden beoordeeld door een groep van deskundigen, die is samengesteld
uit:
1. Philippe Awouters Secretaris OCMW Kortrijk
2. Luc Sabbe Financieel beheerder OCMW Kortrijk
3. Filip D’Haene of Bart Denys Verantwoordelijke wonen, LDC van OCMW Kortrijk
4. Francine Vanneste Architecte OCMW Kortrijk
5. Kris Vermael of Jan Goddaer Directeur WZC OCMW Kortrijk
6. Frank Claerhout Directeur WZC OCMW Kortrijk
7. An Verstraeten Architecte Stad Kortrijk
8. Elke Velter Stadsplanning Stad Kortrijk
9. Jouri Rotsaert Infrastructuur Stad Kortrijk
10. Thomas Feys VIPA
11. Jonas Van Wesemael VMSW infrastructuur
12. Bruno DeSchryver VMSW gebouwen
13. Jelle Laverge Extern deskundige Architectuur & Stedenbouw

De deskundigen kunnen zich laten vervangen, een geldig verslag kan opgemaakt worden van
zodra er 9 deskundigen of vervangers aanwezig zijn.
De deskundigen kunnen zich laten vervangen.
Rik Lambert, Directeur facility OCMW Kortrijk, voorzitter.
De voorzitter is belast met het goed verloop van de procedure, het opmaken van de processen-
verbaal van de werkzaamheden en de verslagen van de deskundige. Hij is niet stemgerechtigd.

Uitsluiting
Een inzending kan door de voorzitter worden uitgesloten om elk van de volgende redenen:
• indien een inschrijver een deskundige tracht te beïnvloeden of benadert in de loop van de

procedure;
• wanneer één van de voorwaarden, instructies of vereisten voor de prijsvraag niet nageleefd

zouden zijn.
De deskundigen zullen de kandidaten rangschikken in dalende volgorde van punten.
De uitslag van de deskundigen is collegiaal, onbetwistbaar en onherroepelijk.

De beste aanbieder krijgt:
Ofwel de volledige opdracht zoals beschreven
Ofwel 2500 €, indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze dienstenopdracht niet uit te
voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar.



Indien om een of andere reden binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste
aanbieder, geen overeenkomst tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan
wordt in plaats van het toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van 2500 €. Dit
bedrag is over te maken op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de
termijn van één jaar na de bekendmaking;
- de tweede ontvangt 2500 €;
- de derde ontvangt 2500 €;
De prijzen zijn inclusief alle lasten en baten.

De deskundigen hebben het recht om één of meerdere prijzen niet toe te kennen, mits haar
houding in het rapport te motiveren.
De uitbetaling van deze prijzen zal uiterlijk 1 maand na de bekendmaking van de uitslag
gebeuren, met uitzondering van de regeling ten aanzien van de eerste laureaat. De prijssommen
zullen overgemaakt worden op de naam en het rekeningnummer zoals vermeld staat op het
identiteitsbewijs.

Na goedkeuring en aanduiding van de uitslag behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de
werken als dusdanig al of niet te laten uitvoeren.
De uitgave voor deze opdracht met een ereloonpercentage van 7,7% wordt geraamd op €
1.167.509,00 exclusief BTW of € 1.412.685,89 inclusief 21% BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Toekenning van 3 x 2.500EUR kan ten laste exploitatie; verder is er in 2014
een krediet van 2.000.000 voor grondaankoop en in 2015 een bedrag van
250.000 voor architect.

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.

 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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorg-strategisch plan.
 Raad van 19 december 2013, planning technisch financieel plan voor projectfase 1 en 2
 Raad van 23 januari 2014, goedkeuring conceptnota, bouwprogramma en programma van

eisen voor projectfase 1 Bellegem als basis voor het opmaken van een bestek voor het
aanstellen van de ontwerper en als onderdeel van het Technisch financieel plan.

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken.

Besluitvormings-
proces

 Vast bureau van 11 maart 2014

Bijlagen  bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20140506/rl/OO1 en de raming voor de opdracht “Aanstellen
ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem”, opgesteld door de dienst Facility worden 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 € 1.167.509,00 exclusief
BTW of € 1.412.685,89 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 12

Onderwerp Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Sint-Jozef. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van het ontwerpteam voor
zorgcampus Sint-Jozef.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan
voor het bouwen van een nieuw WZC op de locatie van het huidig WZC Sint-Jozef.
In zitting van 19 december keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.
In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.

Beoordeling De huidige financieringsregeling bij VIPA voorziet dat alle dossiers met een ontvankelijk
zorgstrategisch plan hun financieel technisch plan volledig afgewerkt moeten voorleggen voor
eind 2014. Omdat de tijd zo kort is werd bij de vastlegging van de selectiecriteria geopteerd voor
een groot architectenbureau met ervaring in het bouwen van woonzorgcentra en met de
regelgeving van Vipa.
Er wordt een vast ereloonpercentage van 7,7% voorgesteld waarbij alle diensten en studies
inbegrepen zijn met uitzondering van de veiligheidscoördinatie en de studie van de uitrusting.
In dit kader werd een bijzonder bestek met nr. 20140506/rl/OO2 opgesteld door de dienst
Facility.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag met
onderstaande gunningscriteria:

Integratie van conceptnota en bouwprogramma in het concept : maximum 30 punten

Het ontwerpteam zal op basis van een nota, schetsen van de inplanting, grondplannen en
de vormgeving, het vooropgestelde project toetsen aan de conceptvisie zoals
vooropgesteld.
Op basis hiervan zal er geoordeeld worden of de werking en visie in dit vooropgestelde
bouwkundig concept kan gerealiseerd worden of in hoeverre het er aan kan voldoen.

Men voorziet:
Conceptnota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10.

Een oppervlakteberekening volgens de richtlijnen van VIPA van het WZC, afzonderlijk van
het dagcentrum, het LDC, de kinderopvang en de -1. Dit wordt samengevat in een totale
oppervlakte met een verantwoordingsnota waaruit blijkt op welke manier er het
oppervlaktegebruik geoptimaliseerd werd.

Voor het WZC maakt men een berekening van de verhouding tussen de nuttige ruimte,
tegenover de volledige oppervlakte. Als nuttige ruimte wordt beschouwd kamers,
leefruimtes, verpleegposten, badkamer, utility, keukens, burelen. Bij nuttige ruimte horen
niet gangen, bergingen, trapzalen, technische kokers, technische lokalen, algemene
sanitaire ruimte, -1 . Deze berekening gaat enkel over het WZC.

Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met schets van inplanting en
infrastructuur.
Grondplannen van de diverse bouwlagen op schaal, geleverd op A3
Uit de grondplannen komt duidelijk de ligging en de relatie tussen de verscheidene
diensten naar voor.
Principeplan van een WZC- kamer op schaal, geleverd op A3 of kleiner
Principeplan van verpleegpost, keuken, leefruimte op schaal, geleverd op A3 of kleiner

Slechte beoordeling wordt toegekend als het bouwprogramma niet gerealiseerd kan
worden zoals voorzien in het bouwprogramma.

Uitstekend 30 punten



Zeer goede beoordeling krijgt 25 punten
Goede beoordeling krijgt: 15 punten
Matige beoordeling krijgt: 5 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Architecturale waarde : maximum 25 punten

Het bestuur geeft punten voor de architecturale waarde van het ontwerp. We zoeken
creatieve oplossingen naar vormgeving en inplanting in functie van de bestaande
omgeving, de conceptnota en geïntegreerd in de omgeving.
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van schetsen van gevels, ontwerptekeningen
en een begeleidende nota.

Men voorziet:
Een begeleidende nota, welke een toelichting geeft op het architecturale ontwerp.
Verantwoording van compactheid in functie van architectuur.
Verantwoording van de terreinbezetting in functie van architecturale waarde.
Deze nota bestaat maximaal uit 2 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10.

Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met schets van inplanting en
infrastructuur.
Grondplannen, geleverd op A3
gevelzichten, geleverd op A3
Doorsnedes, geleverd op A3
Maximaal 3st 3D voorstellingen geleverd op A3

Uitstekend krijgt: 25 punten
Zeer goede beoordeling krijgt: 18 punten
Goede beoordeling krijgt: 10 punten
Matige beoordeling krijgt: 5 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Bouwkundige duurzaamheid : maximum 25 punten

Het ontwerpteam zal op basis van een nota het vooropgestelde project toetsen de
conceptvisie zoals vooropgesteld. Uit deze zal er geoordeeld worden of in dit
vooropgestelde oplossing aansluit op de visie vooropgesteld in de conceptnota en het
bouwprogramma .

Aan de hand van een technische nota wordt de duurzaamheid van het gebouw
aangetoond. Dit op vlak van energieprestaties, compactheid, duurzaamheid naar
voorgestelde bouwmaterialen en dit binnen de vooropgestelde budgetten.

Men voorziet:
Conceptnota die maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10 bestaat.
Per compactheidsberekening van het volledige gebouw en verantwoording.
Compactheid is V/C
C staat voor totale oppervlakte van de buitenschil, ook warmteverliesoppervlakte
genoemd.
V staat voor volume.
De keuze kan gemotiveerd en verantwoord worden. Compactheid naar architecturale en
landschappelijke waarde. Compactheid naar energieprestatie.

De voorgestelde norm voor luchtdichtheid met motivatie naar haalbaarheid binnen het
budget en manier van aanpak om deze norm te halen. Dit wordt opgegeven aan de hand
van de “n 50-waarde” aantal luchtwisselingen per uur bij een drukverschil van 50 Pa.

Het vooropgestelde gemiddeld energieverbruik per m² met motivatie van de haalbaarheid
binnen het budget en manier van aanpak om deze norm te halen.

Oppervlakte berekening van bebouwde oppervlakte, verharde oppervlakte voor de
infrastructuur, resterende oppervlakte dienstig voor groenaanleg.
De keuze kan gemotiveerd en verantwoord worden.

Gemotiveerd voorstel naar verwarmingsconcept en ventilatieconcept naar comfort en
energieverbruik.

Gemotiveerde materiaalkeuze van de buitenschil en constructiedelen met hun
samenstelling en hun Umax (W/m²K).

gemotiveerd streefdoel van haalbaar E peil met verantwoording per deelopdracht.

Gemotiveerde keuzes om de onderhoudskost te beperken

Gemotiveerde keuze naar akoestische normen in leefruimtes, burelen, verpleegposten,



gangen en polyvalente zalen om de leefbaarheid hoog te houden.

Alle keuzes worden gemotiveerd met een prijs/ kwaliteitsoverweging en passen in het
door het ontwerpteam vooropgestelde budget.

Uitstekend krijgt: 25 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 20 punten
Goede beoordeling krijgt: 15 punten
Matige beoordeling krijgt: 5 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Stedenbouwkundige inpassing : maximum 10 punten

Het project wordt afgetoetst met de randvoorwaarden. Er wordt nagezien op welke manier
de ontwerper omgaat met deze randvoorwaarden.

Creatieve inpassing van de randvoorwaarden worden gunstig beoordeeld.
Zicht op de mobiliteit in al zijn vormen ( leveringen, bezoekers, personeel, wagens,
fietsen, wandelaars, ... ).
Zicht op de omgeving en de ontsluiting.
Verantwoording van de voorziene parkeergelegenheden, de verdeling en de inplanting met
motivatie.
Zicht op de relatie en ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein en de restgronden.
Continuïteit van zorg tijdens de bouwfases

Een slechte beoordeling zal toegekend worden aan voorstellen die onvoldoende rekening
houden met de randvoorwaarden.

Men voorziet:
Conceptnota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's eenzijdige bedrukt in arial 10.
Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met plan van de infrastructuur,
wegenis, parkings en gebouwen.

Uitstekend 10 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 9 punten
Goede beoordeling krijgt: 7 punten
Matige beoordeling krijgt: 4 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Budget : maximum 10 punten

Er wordt een budget opgesteld per deelopdracht rekening houdend met de door het
ontwerpteam voorgestelde keuzes in de conceptnota’s en voorstellen voor de
gunningscriteria. Alle budgetten zijn exclusief BTW.

Voor het WZC, het dagcentrum en de lokaal dienstencentrumfunctie wordt een budget
opgemaakt voor alle werken opgenomen in deze dienstenopdracht ( algemene
bouwwerken, afwerking, alle technische uitrusting, exclusief losse meubels, losse
elektrische toestellen, gordijnen, kunstwerk, losse materialen nodig voor de uitbating
zoals medicatiekarren, kuismachines, borden, glaswerk, … ).
Dit budget wordt tevens omgezet in een raming / m² ( oppervlakteberekening volgens de
VIPA richtlijnen ).
Voor de -1 wordt er een afzonderlijk budget opgemaakt. Dit budget wordt tevens omgezet
in een raming / m².
Voor het kinderdagverblijf wordt er een afzonderlijk budget opgemaakt.
Dit budget wordt tevens omgezet in een raming / m² ( oppervlakteberekening volgens de
VIPA richtlijnen ).
Voor de afbraakwerken wordt er een afzonderlijk budget voorzien.

Voor de infrastructuur wordt een budget gedetailleerd uitgewerkt met een budget per
hoofdstuk van typebestek 250.
Dit budget wordt tevens omgezet in een raming / m² ( oppervlakte is de volledig niet
bebouwd terrein, dus zowel verharde als onverharde oppervlaktes )

De budgetten worden nagezien op realiteitszin en haalbaarheid.
Naast de budgetberekeningsnota zal het ontwerpteam een verantwoording van het
vooropgestelde budget opmaken blijkt dat een goede prijs/ kwaliteitsverhouding is
gehanteerd in functie van de conceptnota en het bouwprogramma.

Slechte beoordeling wordt toegekend aan een niet realistische raming ( onbetaalbaar,
onrealistisch goedkoop ), een raming die onvoldoende uitgaat vanuit de doelstellingen in
de conceptnota en bouwprogramma.

Uitstekend 10 punten
Zeer goede beoordeling krijgt 9 punten



Goede beoordeling krijgt: 7 punten
Matige beoordeling krijgt: 4 punten
Slechte beoordeling krijgt: 0 punten

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.

Voor de gunningscriteria krijgen de inschrijvers naar vaststelling en oordeel van de deskundige,
een aantal punten volgens hun vrije appreciatie en volgens de hierboven vermelde richtlijnen.
De beoordeling zal enkel gebeuren aan de hand van de gevraagde beoordelingsdocumenten. De
beoordeling van de gunningscriteria zal anoniem gebeuren, dus de deskundigen zullen geen
kennis hebben van de indiener van de documenten.
De aanbestedende overheid behoudt zich wat de puntentoekenning betreft het recht voor van
vrije appreciatie. De jury kan bij elk gunningcriterium ofwel unaniem punten toekennen ofwel per
jurylid punten toekennen en zo een gemiddelde berekenen ( dit indien er geen unanimiteit kan
bekomen worden).
Alle plannen en begeleidende documenten (zoals hieronder vermeld), die deel uitmaken van de
offerte en nodig zijn voor de beoordeling van de gunningscriteria mogen geen enkel symbool of
herkenningsteken dat verwijst naar de inschrijver vertonen, op straffe van uitsluiting.
De deskundigen zullen een voorstel doen aan het Aanbestedend Bestuur voor het plaatsen van
deze uitvoeringsopdracht en een rangorde maken van de diverse bieders.
De gunningscriteria worden beoordeeld door een groep van deskundigen, die is samengesteld
uit:
1. Philippe Awouters Secretaris OCMW Kortrijk
2. Luc Sabbe Financieel beheerder OCMW Kortrijk
3. Filip D’Haene of Bart Denys Verantwoordelijke wonen, LDC van OCMW Kortrijk
4. Francine Vanneste Architecte OCMW Kortrijk
5. Kris Vermael of Jan Goddaer Directeur WZC OCMW Kortrijk
6. Frank Claerhout Directeur WZC OCMW Kortrijk
7. An Verstraeten Architecte Stad Kortrijk
8. Elke Velter Stadsplanning Stad Kortrijk
9. Jouri Rotsaert Infrastructuur Stad Kortrijk
10. Thomas Feys VIPA
11. Jelle Laverge Extern deskundige Architectuur & Stedenbouw

De deskundigen kunnen zich laten vervangen, een geldig verslag kan opgemaakt worden van
zodra er 8 deskundigen of vervangers aanwezig zijn.
De deskundigen kunnen zich laten vervangen.
Rik Lambert, Directeur facility OCMW Kortrijk, voorzitter.
De voorzitter is belast met het goed verloop van de procedure, het opmaken van de processen-
verbaal van de werkzaamheden en de verslagen van de deskundige. Hij is niet stemgerechtigd.

Uitsluiting
Een inzending kan door de voorzitter worden uitgesloten om elk van de volgende redenen:
• indien een inschrijver een deskundige tracht te beïnvloeden of benadert in de loop van de

procedure;
• wanneer één van de voorwaarden, instructies of vereisten voor de prijsvraag niet nageleefd

zouden zijn.
De deskundigen zullen de kandidaten rangschikken in dalende volgorde van punten.
De uitslag van de deskundigen is collegiaal, onbetwistbaar en onherroepelijk.

De beste aanbieder krijgt:
Ofwel de volledige opdracht zoals beschreven
Ofwel 2500 €, indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze dienstenopdracht niet uit te
voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar.
Indien om een of andere reden binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste
aanbieder, geen overeenkomst tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan
wordt in plaats van het toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van 2500 €. Dit
bedrag is over te maken op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de
termijn van één jaar na de bekendmaking;
- de tweede ontvangt 2500 €;
- de derde ontvangt 2500 €;
De prijzen zijn inclusief alle lasten en baten.

De deskundigen hebben het recht om één of meerdere prijzen niet toe te kennen, mits haar
houding in het rapport te motiveren.
De uitbetaling van deze prijzen zal uiterlijk 1 maand na de bekendmaking van de uitslag
gebeuren, met uitzondering van de regeling ten aanzien van de eerste laureaat. De prijssommen
zullen overgemaakt worden op de naam en het rekeningnummer zoals vermeld staat op het
identiteitsbewijs.



Na goedkeuring en aanduiding van de uitslag behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de
werken als dusdaning al of niet te laten uitvoeren.

De uitgave voor deze opdracht met een rereloonpercentage van 7,7% wordt geraamd op €
1.423.314,00exclusief BTW of € € 1.722.209,94 inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Toekenning van 3x 2.500EUR kan ten laste exploitatie; de eerstvolgende
kredieten voor architect zijn pas voorzien in 2017. In functie van voortgang
van het dossier zal voor de architect krediet moeten voorzien worden.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits desgevallend krediet voorzien wordt voor de architect.

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.

 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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorg-strategisch plan.
 Raad van 19 december 2013, planning technisch financieel plan voor projectfase 1 en 2
 Raad van 23 januari 2014, goedkeuring conceptnota, bouwprogramma en programma van

eisen voor projectfase 2 WZC Sint-Jozef als basis voor het opmaken van een bestek voor het
aanstellen van de ontwerper en als onderdeel van het Technisch financieel plan.

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken

Besluitvormings-
proces

 Vast bureau van 11 maart 2014

Bijlagen  bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20140506/rl/OO2 en de raming voor de opdracht “Aanstellen
ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef”, opgesteld door de dienst Facility worden 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 € 1.423.314,00exclusief
BTW of € € 1.722.209,94 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanstellen ontwerper voor de renovatie van de inkompoort van het Vanackershof . Voorstel tot
gunning en uitbreiding van de opdracht met de renovatie van de buitenschil van de kapel.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning voor het aanstellen van de ontwerper belast met de opmaak van het dossier
voor de renovatie van het inkomgeheel Vanackershof.
Uitbreiding van de opdracht voor de opmaak van het restauratiedossier voor de buitenschil van de
kapel van het Vanackershof.

Feitelijke
aanleiding

De inkompoort van het Vanackershof moet dringend gerenoveerd worden: scheuren in het
metselwerk, losliggende blauwe hardsteen, afbrokkelende bepleistering. Deze inkompoort is
geklasseerd als ZEN-monument (monument Zonder Economisch Nut). De Vlaamse Overheid
voorziet een financiële ondersteuning (80%) voor het uitvoeren van onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten via een restauratiepremie om zo een
kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding van het Vlaamse onroerende erfgoed te verzekeren.
Daarom moet het restauratiedossier opgesteld worden door een ontwerper die voldoet aan de
selectiecriteria van Onroerend Erfgoed.
Ook de buitenschil van de kapel van het Vanackershof is in slechte toestand en eveneens eenn
ZEN monument. Erfgoed stelt voor om beide kleine werken samen in 1 dossier te voorzien. In het
bestek voor de renovatie van de inkompoort is daarom reeds een mogelijke uitbreiding van de
opdracht voorzien voor de renovatie van de buitenschil van de kapel.
In zitting van 16 mei 2013 keurde de raad de lastvoorwaarden zoals vastgelegd door de dienst
erfgoed, de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) en de lijst van de aan te schrijven
architecten goed.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper, renovatie inkomgeheel Vanackershof” werd
op 16 mei 2013 een bijzonder bestek met nr. 20131112/rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor de opdracht inkompoort Vanackershof wordt geraamd op € 4.500,00 exclusief
BTW of € 5.445,00 inclusief 21% BTW met een vast ereloonpercentage van 9%.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 16 mei 2013 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 16 mei 2013 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK;
 Vermeersch LMS Architectenbureau, Beenhouwersstraat 51 te 8000 Brugge;
 ATAP Arch & Teco Architecture + Planning bv ovv cvba, Coupure links 55 te 9000 Gent;
 Cnockaert Architecture, Doorniksewijk 91a te 8500 Kortrijk;
 Pluspunt architectuur, Leeuwkesstraat 44A te 8790 Waregem;
 P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35

7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk;
 Van Acker & Partners Architectenbureau, Congreslaan 36 te 9000 Gent;
 Vandekerckhove Bart Architectenvennootschap, St. Denijseweg 96 te 8500 Kortrijk;
 Felix & Patners Architectenbureau, Koningsstraat 43A bus 1 te 8400 Oostende.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 12 november 2013 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 10 juli 2014.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Architectenbureau Pauwels, Beverlaai 49 8500 Kortrijk;
 Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 Kortrijk;

Beide architecten gaven een quasi gelijkwaardig voorstel.
De conceptnota van achtitect Demeyere is toch iets vollediger gezien het historisch en
iconografisch onderzoek. Het plan van aanpak is per onderdeel beter uitgewerkt met een
uitgeschreven visie en manier van aanpak en bij het plan van aanpak is er een looptijd
voorgesteld. Daarom wordt de offerte van architect Demeyere als beste beoordeeld.

Op 20 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK, tegen een vast
ereloonpercentage van 9,00%.



Na de stormen begin 2014 is de toestand van de kapel erg verslecht en dringt de renovatie zich
op. Omdat de uitbreiding van de opdracht reeds als optie voorzien was in het bestek en in overleg
met Erfgoed stellen we voor de opdracht onmiddellijk uit te breiden met de renovatie van de
buitenschil. Ook op de begroting van 2014 is budget voorzien voor die uitbreiding. De totale
renovatiewerken van inkompoort en buitenschil kapel samen worden geraamd op €100.000
waardoor het ereloon aan 9% binnen de huidige onderhandelingsprocedure kan gegund worden.

Financiële
toetsing

Budget In 2014 is 50.000 gebudgetteerd, in 2015 aanvullend 100.000.

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, § 4.

Eerdere
beslissingen

Raadszitting van 16 mei 2013: Goedkeuring wijze van gunnen aanstellen ontwerper voor de
restauratie van de inkompoort van het Vanackershof te Kortrijk en goedkeuring uit te nodigen
architectenbureaus.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 februari 2014
voor de opdracht “Aanstellen ontwerper, renovatie inkomgeheel Vanackershof”, opgesteld door de
dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK, tegen een
vast ereloonpercentage van 9%.
De opdracht voor de ontwerper wordt uitgebreid met de opmaak van het dossier voor de
renovatie van de buitenschil van de kapel tegen hetzelfde ereloonpercentage van 9%.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20131112/rl/OPZB van 16 mei 2013.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Logementshuis Sint-Denijsestraat 81. Voorstel tot goedkeuring voorontwerp, aangepaste raming
en aanvraag slopingsvergunning voor voorafgaandelijke de sloping.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring opsplitsing dossier in : deel 1 voorafgaandelijk slopen en deel 2 heropbouw pand
gelegen Sint-Denijsestraat 81 Kortrijk tot wooncomplex met winkel, studio aangepast voor
andersvaliden en 7 kamers voor alleenstaanden.
Goedkeuring aanvraag slopingsvergunning voor voorafgaandelijke sloping.
Goedkeuring aangepaste raming.

Feitelijke
aanleiding

Het pand, gelegen Sint-Denijsestraat 81 Kortrijk, dat op 11/5/2011 werd aangekocht, was
gedurende jaren in gebruik als logementsbewoning. Architectuur- en restauratiebureau
Demeyere J&A kreeg op 16/6/2011 opdracht een voorontwerp op te maken.
In zitting van 15 maart 2012 keurde de Raad het voorontwerp goed met de bijhorende raming
voor het slopen en heropbouwen van het pand tot wooncomplex met winkel, studio aangepast
voor andersvaliden en 7 kamers voor alleenstaanden. De Raad gaf tevens opdracht aan facility
om een stedenbouwkundig attest aan te vragen en een subsidieaanvraag te doen bij V.M.S.W.

Beoordeling Er werd een stedenbouwkundig attest aangevraagd en een subsidieaanvraag ingediend bij
V.M.S.W. De sloping van het gebouw kan voor 100% gesubsidieerd worden. De nieuwbouw kan
gesubsidieerd worden met een renteloze lening (-1%).
Het pand werd in 2010 reeds onbewoonbaar verklaard en is inmiddels zeer bouwvallig geworden.
Daarenboven werd onlangs vastgesteld dat er zich huiszwam bevindt (serpula lacrimans). We
stellen voor om het pand zo rap mogelijk te slopen: dit is aangewezen om leegstandstaks te
vermijden en om, gelet op het sonderingsverslag en het advies van het studiebureau, de werken
aan de ondergrond en/of stabiliteit deskundig te kunnen opmaken.
Uit het sonderingsverslag heeft de ingenieur afgeleid dat de niet onderkelderde zone dient
afgegraven te worden tot op een diepte van anderhalve meter. Dit heeft gevolgen voor de
aanpalende eigendommen. Na afbraak kunnen de funderingsaanzetten van de buren onderzocht
worden en kan de onderschoeing bepaald worden die 2m diep dient te zijn.
Na sloop kan er een exacte opmeting gebeuren van het half ondergrondse keldergedeelte. Dit is
van belang om ook hier de funderingswijze uit te tekenen meer specifiek de aansluiting met de
funderingsplaat van de niet onderkelderde gedeeltes.
Er werd voorafgaand aan de aanvraag overleg gepleegd met de technische dienst van de Stad
Kortrijk om de sloopaanvraag afzonderlijk in te dienen. Dit is mogelijk en kan ook rechtstreeks
door het Schepencollege afgeleverd worden.
V.M.S.W. is akkoord dat we het bestaande dossier opsplitsen in een dossier sloping en een dossier
nieuwbouw en het dossier sloping onmiddellijk opstarten.
We vragen de raad goedkeuring om een slopingsvergunning aan te vragen en toelating om via
onderhandelingsprocedure een bestek op te maken voor de slopingswerken.
De bestaande raming wordt, na het grondonderzoek en het verslag van het studiebureau
verhoogd met € 25.200 excl. BTW, zijnde de kosten voor de onderschoeiingswerken.

Financiële
toetsing

Budget 50.000 euro.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20/12/2007 houdende een
dienstenopdracht voor architectuur voor renovatie van 4 woningen gedurende een periode
van 3 jaar uit te schrijven via beperkte offerteaanvraag.

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21/02/2008 houdende de toewijzing
van de dienstenopdracht inzake ontwerp tot renovatie van 4 woningen gedurende een
periode van 3 jaar waaronder woning gelegen Overleie 60 te Kortrijk.

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17/02/2011 tot aankoop van het
pand Sint Denijsestraat 81 Kortrijk.

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16/06/2011 houdende de
ontwerpopdracht voor renovatie van Overleie 60 aan Architectuur- en renovatiebureau
Demeyere J. & A., Dam 13 te 8500 Kortrijk stop te zetten en hen een nieuwe opdracht, met



name ontwerp tot renovatie van Sint Denijssestraat 81 Kortrijk, toe te wijzen in het kader
van ditzelfde contract.

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15/03/2012 houdende de
goedkeuring van het voorontwerp, de bijhorende kostenraming, de aanvraag van een
stedenbouwkundig attest en het indienen van een subsidieaanvraag bij V.M.S.W.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Deel 1 Slopingsdossier
 Motivatienota door architect
 Aanstiplijst voor slopingsvergunning
 Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
 Bijlage bij aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
 Beschrijvende nota
 Statistiek van de bouwvergunningen model 1
 Foto’s
 Plans slopingsaanvraag

Deel 2 Ontwerpdossier heropbouw pand
 Ontwerpnota door architect
 Maximum kostprijs en oppervlakte simulatietabel
 Opmetingsplan gabarit
 Foto’s bestaande toestand
 Rapport grondonderzoek door Verbeke bvba
 Verslag bodemonderzoek door Verbeke bvba
 Voorontwerpplan

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de opsplitsing van het dossier en de voorafgaandelijke sloop van het pand goed.
Het voorontwerp en bijhorende kostenraming van het dossier Sint-Denijsestraat 81 Kortrijk
worden goedgekeurd en de slopingsvergunning voor dit project mag aangevraagd worden.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Buitenschilderwerken 2014. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor dossier buitenschilderwerken 2014.

Feitelijke
aanleiding

De begroting van 2014 voorziet een aantal buitenschilderwerken die niet door de eigen technische
dienst kunnen worden uitgevoerd:
Buitenschilderwerk Begijnhof fase 4 : woningen 24 tem 30 werd geraamd op € 50 000.
Buitenschilderwerk OCMW Budastraat 25-27 werd geraamd op €75.000

Beoordeling In het kader van de opdracht “Buitenschilderwerken 2014” werd een bijzonder bestek met nr.
20140506/fv/OA opgesteld door de dienst Facility. Er werd een optionele post voorzien voor een
antigraffiti behandeling van de gevel in de Budastraat.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 125.000 incl. BTW (Begijnhof aan 6%,
Budastraat aan 21%).
Daarom wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding.

Financiële
toetsing

Budget Schilderwerken voor het Begijnhof zijn gebudgetteerd voor € 50.000.
Schilderwerken Buda 25-27 zijn niet gebudgetteerd.

Visum ontvanger Goedgekeurd voor Begijnhof. Voor Buda 25-27 moet desgevallend met de
budgetwijziging krediet voorzien worden.

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
24.

 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.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Lastenboek
 Plans
 Raming

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20140506/fv/OA en de raming voor de opdracht “Schilderwerken
2014”, opgesteld door de dienst Facility worden 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 € 125.000 incl. btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Onderwerp Tuinonderhoud WZC Biezenheem en WZC De Weister gedurende 2 jaar. Voorstel tot goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor onderhoud tuin WZC Biezenheem en WZC de
Weister gedurende 2 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Onze ploeg tuin bestaat uit 1 geschoolde tuinier bijgestaan door 2 sociaal tewerkgestelden
(leerwerknemers, Webplussers of activa’s). Zij staan in voor het tuinonderhoud van al onze
instellingen: zowel voor het onderhoud van de tuinen als voor het aanplanten van seizoenplanten.
Vanaf dit jaar moeten wij ook instaan voor het tuinonderhoud van het Begijnhof (voorheen
werden dit door de stad, landschapswacht en leerwerkplaats uitgevoerd).
Ook het onderhoud van de tuin van De Weister komt er dit jaar bij: vorig jaar was het
tuinonderhoud nog inbegrepen in de offerte van de tuinaannemer die de aanleg deed.
Onze ploeg tuiniers kan dit er niet bijnemen. We deden navraag bij de leerwerkplaats maar ook
bij hen is daar geen ruimte voor.

Beoordeling In overleg met onze tuinier stellen we voor om een deel van het werk uit te geven aan een
externe tuinaannemer:. het onderhoud van de tuin van WZC Biezenheem en De Weister geven we
uit aan een externe tuinaannemer en onze tuinier met zijn ploeg verzorgt het onderhoud van het
Begijnhof en de andere WZC’s.
In dit kader maakte Facility een bestek op om gedurende 2 jaar het tuinonderhoud van beide
woonzorgcentra te laten uitvoeren door een tuinnaannemer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.300,00 exclusief BTW of € 40.293,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
We stellen voor om de in bijlage vermelde firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 april 2014 om 11.00 uur.

Financiële
toetsing

Budget Ten laste van de exploitatie.

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.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van Het bijzonder bestek met nr. 20140411/rl/OPZB en de raming voor de opdracht “Tuinonderhoud



beslissing WZC Biezenheem en WZC de Weister”, opgesteld door de dienst Facility worden 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 € 33.300,00 exclusief BTW of € 40.293,00
inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract voor de levering van onderhoudsproducten en hygiënisch papier. Voorstel tot
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het raamcontract onderhoudsproducten en
hygiënisch papier met een looptijd van 5 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 30 juni 2014 loopt ons huidig raamcontract voor onderhoudsproducten ten einde. Voor de vorige
offerteaanvraag werd de prijsvraag samen met de stad georganiseerd. De stad zegde vroegtijdig
haar contract op en organiseerde een nieuwe prijsvraag los van het OCMW.
Ons raamcontract hygiënisch papier loopt ook ten einde omdat bij het opstellen van het vorige
contract rekening werd gehouden met de einddatum van het raamcontract onderhoudsproducten:
gezien beide productgroepen door dezelfde firma’s aangeboden worden denken we door beide
dossiers samen te voegen en aldus een groter pakket aan te bieden, interessantere prijzen te
bekomen. We zullen op die manier ook een drop uitsparen die voor ons tijdbesparend is. namelijk
1 (grotere) drop voor alle producten is 1 bestelling, 1 transport, 1 ontvangstcontrole en 1 factuur.
De looptijd van het contract is naar 5 jaar gebracht: de doseerapparaten voor vaatwas en
wasmachines alsook de papierdispensers worden gratis ter beschikking gesteld en onderhouden door
de leverancier. Die installaties worden afgeschreven op basis van het verbruik waardoor een
raamcontract van 5 jaar interessanter is.
Op het aankopersoverleg met andere West-Vlaamse OCMW-besturen gaven we andere besturen de
kans om mee in te stappen. OCMW Zwevegem en OCMW Oostende waren hierin geïnteresseerd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract onderhoudsproducten en hygiënisch papier” werd een
bijzonder bestek met nr. 20140516/rl/AO opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in 3 percelen:
 Perceel 1 (OCMW Kortrijk), raming: €346.836,75 exclusief BTW of €419.672,45 inclusief 21%

BTW;
 Perceel 2 (OCMW Zwevegem), raming: €75.736,15 exclusief BTW of €91.640,75 inclusief 21%

BTW;
 Perceel 3 (OCMW Oostende), raming: €477.212,55 exclusief BTW of €577.427,20 inclusief 21%

BTW.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €899.785,45 exclusief BTW of €1.088.740,40
inclusief 21% BTWover de duur van het contract..
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag met volgende
gunningscriteria:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs inschrijving 50

De punten worden toegekend op basis van de resultaten van de inschrijvingsprijs
volgens de bijgeleverde meetstaat. De prijs na nazicht volgens de bepalingen wordt in
rekening gebracht voor de toekenning der punten.
voor de posten waarvan de dosering moet vermeld wordt verwezen naar hoofdstuk:
vorm en inhoud van de offerte.
Als de inhoud van de verpakking afwijkt van de voorgestelde verpakking vermeld in de
inventaris, dan moet de inschrijver zijn eenheidsprijs aanpassen aan de vermelde
inhoud en de verpakkingsinhoud van het aangeboden product in de voorziene kolom
vermelden.
Laagste bieder: 50 punten.
Hogere bieders krijgen :50 punten min het proportioneel verschil met de laagste bieder
(regel van 3).

2 Projectopvolging, scholing 20

Aandachtpunten bij deze evaluatie:
Onderhoudsplan en opvolging van het onderhoud 3 punten
De leverancier legt een nota voor waaruit blijkt hoe deze ondersteunend kan werken in
de ondersteuning of uitwerking van een onderhoudsplan.
Opmaak van een calculatie voor het onderhoudsplan van een gebouw, keuze van de
producten en het poetssysteem.
Overlegmomenten om het onderhoudsplan en de calculatie te bespreken en/of te
evalueren.
Dergelijke onderhoudsplannen behoren tot de dienstverlening en worden op vraag



opgemaakt.
Er wordt een voorstel geformuleerd van de manier van aanpak en de ondersteuning dit
in maximaal 3 A4 bladen.

Opleidingen 10 punten
Opleidingscyclus voor het onderhoudspersoneel per specifieke discipline ( standaard,
keuken, wasserij, .. )
Er wordt een voorstel geformuleerd hoe deze opleidingen worden aangepakt en met
welk ritme ze worden gegeven per specifieke doelgroep ( keuken naar
voedselveiligheid, wasserij naar veiligheid, algemeen, ... )
Uitleg over veiligheidsfiches en instructies, uitleg over productfiches, ....
Er wordt een voorstel geformuleerd hoe dit gestructureerd wordt aangepakt in
maximaal 3 A4 bladen.

Opvolging verbruikersprofiel 7 punten
Opvolging van het verbruiksprofiel van de doseertoestellen van wasmachine en
vaatwasmachines. Opvolging, tests, technische ondersteuning, ....
Manier van aanpak, rapportering, frequentie, ...
Er wordt een voorstel geformuleerd hoe dit gestructureerd wordt aangepakt in
maximaal 3 A4 bladen.

Evenwaardige voorstellen krijgen evenveel punten.

3 leveringsmodaliteiten, leveringsvoorwaarden 20

Aandachtpunten bij deze evaluatie

Soepelheid van leveringen in de diverse instellingen. 5 punten
Contactpersonen voor de bestellingen/leveringen

Afspraken i.v.m. bijbestellingen en naleveringen. 5 punten
manier van overdracht van bestellingen ( fax, email, ... )
Verpakkingsmodaliteiten of verpakkingseenheden

Gratis leveren en aanpassen van de houders, verdelers en dispensers, .. 5 punten
Ter beschikking stellen van gratis reserve houders, doseerapparaten, ...

Contactpunt voor klachtenbehandeling met garantie voor de opvolging van de klachten.
5 punten
Gestructureerde manier van klachtenbehandeling met registratie
Duidelijke afspraken bij breuk in verpakking of bij transport.

De beoordeling gebeurt aan de hand van een nota opgemaakt door de inschrijver
waaruit blijkt hoe de inschrijver de bovenvermeld items organiseert of voorziet. Dit
gebeurt via een nota van maximaal 3 A4 bladen.

Evenwaardige voorstellen krijgen evenveel punten.

4 Catalogus, duurzaam ondernemen 10

Algemeen catalogus 4 punten
Naast de gekozen producten dient de volledige catalogus (of assortiment) met de
prijslijsten en de daarop geldende korting doorgegeven te worden.
Als vaste leverancier voor de periode van vijf jaar van een bepaald perceel dient het
bestuur verder uit het volledige assortiment te kunnen bestellen.
De leverancier stelt catalogi voor met prijslijsten die hij kan garanderen voor een
levering in deze vijf jaar aan de geldende voorwaarden met de kortingen.
De producten welke ingeschreven zijn in de inschrijvingslijst dienen tevens in de
catalogi voor te komen.
De korting welke gegeven wordt op de inschrijvingsproducten dient dezelfde te zijn dan
deze op de andere cataloog producten binnen eenzelfde gamma.
Een ruim assortiment met goede kortingen en gunstige prijzen zal gunstig beoordeeld
worden.

Specifieke catalogus 6 punten
Een cataloog met keuze mogelijkheid voor ecologische of bio producten worden als een
meerwaarde beschouwd.
Er wordt gestreefd naar hoog geconcentreerde producten.
Voorstellen gratis ophalen recipiënten worden als positief beschouwd.
Kwaliteitsgaranties van de producten via productfiches en veiligheidsfiches. Het
beschikbaar zijn van de productfiches, veiligheidskaarten on line wordt als een
meerwaarde beschouwd.

De beoordeling gebeurt aan de hand van een nota opgemaakt door de inschrijver met
uitleg over de catalogus, kortingen, duurzame producten, veiligheidsfiches en



kwaliteitsgaranties en dit over m.a.w. 3 A4 bladen.

Evenwaardige voorstellen krijgen evenveel punten.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact
benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Kortrijk de procedure
zal voeren en in naam van OCMW Zwevegem en OCMW Oostende bij de gunning van de opdracht zal
optreden.
In het bestek is voorzien dat er door de inschrijver per perceel een offerte kan ingediend worden.
De toewijzing van de opdracht gebeurt per individueel Bestuur.
De bestelling en de facturatie gebeurt tussen elk individueel bestuur en de leverancier.

Financiële
toetsing

Budget Is bij de onderscheiden instellingen voorzien in exploitatie.

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.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Raming
 Mandaat OCMW Zwevegem
 Mandaat OCMW Oostende

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20140516/rl/AO en de raming voor de opdracht “Raamcontract
onderhoudsproducten en hygiënisch papier”, opgesteld door de dienst Facility worden 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 voor 5 jaar bedraagt voor de 3 percelen samen €899.785,45
exclusief BTW of €1.088.740,40 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
OCMW Kortrijk wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Zwevegem en
OCMW Oostende bij de gunning van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract voor de levering van vleeswaren. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract leveren vleeswaren met een looptijd van 3 jaar - Perceel 1
OCMW Kortrijk en Perceel 2 OCMW Zwevegem.

Feitelijke
aanleiding

Op 30 april 2014 verloopt het huidig raamcontract voor aankoop vers vlees, charcuterie en
gevogelte en diende een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden.
OCMW Zwevegem was geïnteresseerd om mee in te stappen in een groepsaankoop georganiseerd
door OCMW Kortrijk. In zitting van 12 november keurde OCMW Zwevegem ons lastenboek goed
en gaf mandaat aan OCMW Kortrijk om in gemeenschappelijke naam de materiële organisatie van
de gunningsprocedure op zich te nemen.
In zitting van 21 november 2013 keurde de Raad van OCMW Kortrijk de lastvoorwaarden, de
raming en de gunningswijze als algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking, goed.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract leveren vleeswaren” werd een bijzonder bestek met
nr. 20140114/RL/AOE opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
 Perceel 1 (OCMW Kortrijk), raming: € 205.566,52 exclusief BTW of € 217.900,51 inclusief 6%

BTW per jaar;
 Perceel 2 (OCMW Zwevegem), raming: € 64.017,89 exclusief BTW of € 67.858,96 inclusief

6% BTW per jaar.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 269.584,41 exclusief BTW of
€ 285.759,47 inclusief 6% BTW per jaar.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 november 2013 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2013/S 229-397458 werd gepubliceerd op 26 november 2013 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2013-526663 werd gepubliceerd op 22 november 2013 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 januari 2014 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 11 september 2014.

Er werden 7 offertes ontvangen:
 Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 te 8680 Koekelare
 Meco nv, Leegaardsdijk 4 te 8400 Oostende
 Q-FOOD nv, INDUSTRIEZONE E 17, BUS 3 MOORTELSTRAAT 21B te 9160 Lokeren
 't Vleeshuis, Vijfwegenstraat 205b te 8800 Roeselare
 Viangros, Verwelkomingsstraat 10 te 1070 Brussel
 VLEESBEDRIJF D'hulster bvba, AMBACHTSTRAAT 33 te 8820 Torhout
 Hofkip, Industrielaan 3 te 8930 Menen

Op 28 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De offerte van Hofkip werd voor beide percelen als onregelmatig beoordeeld omdat de firma enkel
de posten kip en gevogelte invulde. Dit zijn slechts 49 van de 243 posten.

De in het lastenboek beschreven gunningscriteria waren :
 Prijs: max. 60 punten
 Smaaktesten: max. 30 punten
 Leveringsmodaliteiten, Catalogus, Duurzaam ondernemen, Controlesysteem en

kwaliteitsgarantie en Communicatie en klachtenbehandeling: max. 10 punten.

De punten op prijs werden voor elk perceel apart berekend volgens de regel van 3.
Op 27/2/2014 vonden de smaaktesten plaats. Zoals voorzien in het lastenboek gebeurden de
smaaktesten voor beide Besturen samen. De jury was samengesteld door testpersonen van zowel
Zwevegem als Kortrijk. 20 produkten werden door de 13 juryleden blind geproefd en beoordeeld.
De beoordeling gebeurde individueel. De totaalscore voor smaak is het gemiddelde van de door
elk jurylid gegeven score en dit per geproefd produkt. (zie proces-verbaal van de smaaktesten in
bijlage.

De beoordeling van de leveringsmodaliteiten, Catalogus, Duurzaam ondernemen,



Controlesysteem en kwaliteitsgarantie en Communicatie en klachtenbehandeling gebeurde
gezamenlijk met OCMW Zwevegem. De punten werden unaniem toegekend. (zie verslag in
bijlage).

De offertes worden als volgt beoordeeld:

Perceel 1 : OCMW Kortrijk

Nr. Naam
Punten
prijs

Punten
smaak

Punten
lev.mod.

Totaal
Score

Prijs incl. btw*

2 Meco nv 60 12,46 10 82,46 € 204.504,37

1 Dekeyzer-Ossaer nv 55,44 14,42 8 77,86 € 221.326,27

4 't Vleeshuis 54,92 13,62 7 75,54 € 223.421,43

6 VLEESBEDRIJF D'hulster 54,36 10,77 7 72,13 € 225.727,20

5 Viangros 50,98 10,42 8 69,40 € 240.676,69

3 Q-FOOD nv 45,70 12,38 6 64,08 € 268.523,69

Perceel 2 : OCMW Zwevegem

Nr. Naam
Punten
prijs

Punten
smaak

Punten
lev.mod.

Totaal
Score

Prijs incl. btw*

2 Meco nv 60 12,46 10 82,46 € 63.151,62

1 Dekeyzer-Ossaer nv 56,89 14,42 8 79,31 € 66.598,85

4 't Vleeshuis 57,22 13,62 7 77,84 € 66.225,36

6 VLEESBEDRIJF D'hulster 56,75 10,77 7 74,52 € 66.764,45

5 Viangros 53,95 10,42 8 72,37 € 70.237,23

3 Q-FOOD nv 47,58 12,38 6 65,96 € 79.634,87

De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht voor
allebei de percelen te gunnen aan de beste bieder (rekening houdend met de gunningscriteria),
zijnde Meco nv, Leegaardsdijk 4 te 8400 Oostende, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW
Zwevegem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Is opgenomen in de exploitatiebudgetten van de onderscheiden keukens.

Visum ontvanger Goedkeuring.

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.

Eerdere
beslissingen

Zitting van 21 november 2013: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract
leveren vleeswaren voor OCMW Kortrijk en OCMW Zwevegem met een looptijd van 3 jaar.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Lastenboek
 Proces Verbaal van opening
 Offertes perceel 1
 Offertes perceel 2



 Tabel rekenkundig nazicht perceel 1
 Tabel rekenkundig nazicht perceel 2
 Proces-verbaal smaaktesten
 Puntenfiches beoordelaars
 Verslag beoordeling van de leveringsmodaliteiten, Catalogus, Duurzaam ondernemen,

Controlesysteem en kwaliteitsgarantie en Communicatie en klachtenbehandeling
 Verslag van nazicht perceel 1
 Verslag van nazicht perceel 2

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 februari 2014
voor de opdracht “raamcontract leveren vleeswaren - Perceel 1 OCMW Kortrijk”, opgesteld door
de dienst Facility.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 februari 2014
voor de opdracht “raamcontract leveren vleeswaren - Perceel 2 OCMW Zwevegem”, opgesteld
door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Beide percelen van deze opdracht worden gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Meco nv, Leegaardsdijk 4
te 8400 Oostende, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140114/RL/AOE.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 19

Onderwerp Raamcontract voor de levering van hoog-laagbedden en toebehoren. Voorstel tot goedkeuring
gunningsvoorstel van OCMW Roeselare.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract aankoop hoog-laag bedden & toebehoren via groepsaankoop
georganiseerd door OCMW Roeselare.

Feitelijke
aanleiding

Onze huidig raamcontract voor de aankoop van hoog-laag bedden is ten einde.
Voor dit dossier stelde OCMW Roeselare voor om het lastenboek op te maken en als
aanbestedende overheid op te treden.
In zitting van 22 augustus 2013 werd OCMW Roeselare aangeduid om in naam en voor rekening
van OCMW Kortrijk op te treden voor de gunning van het raamcontract aankoop hoog-laag
bedden & toebehoren voor een periode van vier jaar.
De gunningsprocedure (open offerteaanvraag met europese bekendmaking) en het bestek werden
in diezelfde zitting goedgekeurd.
OCMW Roeselare werd belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. deze opdracht.
Naast OCMW Kortrijk traden ook OCMW Izegem en Oostrozebeke toe tot deze groepsaankoop.

Beoordeling OCMW Roeselare maakte het bestek met nr 2013-375 op voor het raamcontract aankoop hoog-
laag bedden en toebehoren.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 282 500,00 excl. btw of € 341 825,00 incl.
21% btw.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 22 augustus 2013 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2013/S 140-243346 werd gepubliceerd op 20 juli 2013 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2013-516586 werd gepubliceerd op 18 juli 2013 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 september 2013 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 18 januari 2014 (verlengd tot 3
maart 2014).
Er werden 6 offertes ontvangen:
 Hill-Rom, Gulledelle 98, PB 5 te 1200 Brussel (€ 387 201,00 excl. btw of € 468 513,21 incl.

21% btw);
 Distrac Wellcare Products, Bleyveld 14 te 3320 Hoegaarden (€ 250 457,85 excl. btw of

€ 303 054,00 incl. 21% btw);
 Moments Furniture, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster (€ 234 829,05 excl. btw of

€ 284 143,15 incl. 21% btw);
 Wissner-Bosserhoff Belgium, Egide Walschaertsstraat 15/15 te 2800 Mechelen (€ 266 316,18

excl. btw of € 322 242,58 incl. 21% btw);
 Haelvoet, L. Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster (€ 253 733,85 excl. btw of € 307 017,96

incl. 21% btw);
 Orthotaal, Stationsstraat 126 te 8830 Gits (€ 273 344,05 excl. btw of € 330 746,30 incl. 21%

btw);
Op 21 januari 2014 stelde de dienst Aankopen en Economaat een verslag van nazicht van de
offertes op. Dit verslag is gebaseerd op de scores die toegekend werden in vergadering met de
deelnemende besturen van de opdrachtencentrale.
De dienst Aankopen en Economaat stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Wissner-Bosserhoff Belgium, Egide Walschaertsstraat 15/15 te
2800 Mechelen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen bij woonzorgcentra onder post “diverse uitrusting”.

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.

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

 Het KB 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.

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Eerdere
beslissingen

Raad van 22 augustus 2013: mandaat aan OCMW Roeselare voor de organisatie van de
groepsaankoop, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Verslag beoordeling test bedden.
 Verslag van nazicht van de offertes
 Toegewezen offerte.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2014 voor
de opdracht “hoog-laag bedden & toebehoren voor een periode van vier jaar, opgesteld door
OCMW Roeselare.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde Wissner-Bosserhoff Belgium, Egide Walschaertsstraat
15/15 te 2800 Mechelen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 2013-375.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 20

Onderwerp Aankoop van hoog-laagbedden en toebehoren binnen het raamcontract. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor WZC Lichtendal, Biezenheem, Sint-Jozef en Ter Melle 30 bedden, 6
nachtkastjes en 3 serumstaanders aan te kopen binnen het raamcontract van Wissner-Bosserhoff
Belgium.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2014 is een budget van €54.000 voorzien de aankoop van 30 hoog-laag bedden.
Die bedden moeten aangekocht worden binnen het raamcontract hoog-laag bedden & toebehoren
van Wissner-Bosserhoff Belgium.

Beoordeling De kostprijs van de bedden die moet aangekocht worden binnen het raamcontract, gebaseerd op
de eenheidsprijzen van het raamcontract, bedraagt:
 € 1.440,16 excl. 21% BTW voor een standaard hoog-laagbed met gedeelde onrusthekkens en

hoofd- en voeteinde T-design (om indien nodig te kunnen aanpassen naar een verlengd bed)
 € 1.525,87 excl. 21% BTW voor een verlengd bed (220cm). Dit is het aanpasbaar standaard

bed van €1.440,16 + €85,71 voor het verlengstuk.
 € 245.77 excl. 21% BTW voor een nachtkastje
 € 238,67 excl. 21% BTW voor een serumstaander type Ivy recht.

aantal eenheidsprijs totaal

Sentida 06 standaard Lichtendal 2 € 1.440,16 € 2.880,32

nachtkast Lichtendal 6 € 245,77 € 1.474,62

Sentida 06 standaard Biezenheem 7 € 1.440,16 € 10.081,12

Sentida 09/220 verlengd Biezenheem 7 € 1.525,87 € 10.681,09

Sentida 06 standaard St.-Jozef 8 € 1.440,16 € 11.521,28

Sentida 09/220 verlengd St.-Jozef 5 € 1.525,87 € 7.629,35

serumstaander St.-Jozef 3 € 238,67 € 716,01

Sentida 06 standaard Ter Melle 1 € 1.440,16 € 1.440,16

TOTAAL excl. 21% BTW € 46.423,95

TOTAAL incl. 21% BTW € 56.172,98

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen bij de woonzorgcentra onder post “diverse uitrusting”.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de hoog-laag
bedden en toebehoren.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 augustus 2013: mandaat aan OCMW Roeselare voor de organisatie van de
groepsaankoop, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 Raad van 20 maart 2014: gunning Goedkeuring gunningsvoorstel van OCMW Roeselare voor
de groepsaankoop voor het raamcontract aankoop hoog-laag bedden & toebehoren.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van 30 bedden, 6 nachtkastjes en 3



beslissing serumstaanders bij de firma Wissner-Bosserhoff Belgium voor WZC Lichtendal, Biezenheem, Sint-
Jozef en Ter Melle goed voor een totaalbedrag van € 46.423,95 exclusief of € 56.172,98 inclusief
21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 21

Onderwerp Aankoop binnen het raamcontract van matrassen en hoofdkussens voor WZC Sint-Jozef en WZC
Biezenheem. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor WZC Sint-Jozef en WZC Biezenheem matrassen en hoofdkussens aan te
kopen binnen het raamcontract van Sampli NV.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2014 is een budget voorzien om jaarlijks een deel van de bestaande matrassen
en hoofdkussens in onze woonzorgcentra te vervangen. Die matrassen en hoofdkussens moeten
aangekocht worden binnen het raamcontract matrassen en hoofdkussens van Sampli NV.

Beoordeling De kostprijs van de matrassen en hoofdkussens die moet aangekocht worden binnen het
bestaande raamcontract matrassen en hoofdkussens, gebaseerd op de eenheidsprijzen van het
raamcontract, bedraagt:

aantal eenheidsprijs totaal

Matras Viscosam85+ Sint-Jozef 20 € 217,69 € 4.353,80

hoofdkussen Sint-Jozef 20 € 9,49 € 189.80

Matras Viscosam85+ Biezenheem 10 € 217,69 € 2.176,90

hoofdkussen Biezenheem 10 € 9,49 € 94.90

TOTAAL excl.21% BTW € 6.815,40

TOTAAL incl.21% BTW € 8.246,63

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen bij woonzorgcentra onder post “diverse uitrusting”.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de matrassen en hoofdkussens.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 december 2013 : Goedkeuring gunning raamcontract visco-elastische
matrassen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van 30 visco-elastische matrassen en 30
hoofdkussens bij de Sampli NV voor WZC Sint-Jozef en WZC Biezenheem goed voor een bedrag
totaalbedrag van € 6.815,40 exclusief of € 8.246,63 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 22

Onderwerp Aankoop binnen het raamcontract van plooitafels voor WZC Biezenheem. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor WZC Biezenheem 12 plooitafels aan te kopen binnen het raamcontract van
Eurochair Projects NV.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2014 is een budget voorzien om de bestaande plooitafels van WZC Biezenheem
te vervangen door 12 ergonomische plooitafels. Die tafels moeten aangekocht worden binnen het
raamcontract plooitafels bij Eurochair.

Beoordeling De kostprijs van de plooitafels die moet aangekocht worden binnen het bestaande raamcontract
plooitafels, gebaseerd op de eenheidsprijzen van het raamcontract, bedraagt:

aantal eenheidsprijs totaal

Tafels 80 x 160 12 € 464,80 € 5.577,60

TOTAAL incl.21% BTW € 6.748,90

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen bij Biezenheem onder diverse uitrusting.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de plooitafels.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 november 2009 : Gunning raamcontracten binneninrichting.
 Raad van 19 december 2013 : Goedkeuring verlenging van het bestaand raamcontract

binneninrichting met 2 jaar.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Offerte Eurochair Projects

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van 12 plooitafels bij de firma Eurochair
Projects NV voor WZC Biezenheem goed voor een bedrag totaalbedrag van € 5.577,60 exclusief
of € 6.748,90 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 23

Onderwerp Aankoop binnen het raamcontract van tafels en stapelstoelen voor WZC Sint-Jozef en WZC
Biezenheem. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor WZC Sint-Jozef en WZC Biezenheem tafels en stapelstoelen aan te kopen
binnen het raamcontract van Inofec BVBA.

Feitelijke
aanleiding

Voor de polyvalente zaal van WZC St-Jozef worden 30 (kaart)tafeltjes van 80 x 120 cm gevraagd
ter vervanging van de bestaande. De kosten worden gedeeld tussen LDC en WZC. Op de
begroting 2014 is hiervoor een budget voorzien.
In WZC Biezenheem en LDC De Vlaskapelle is er nood aan 56 bijkomende stapelstoelen. De
kostprijs wordt eveneens verdeeld. Op de begroting 2014 is hiervoor een budget voorzien.

Beoordeling De kostprijs van de tafels en de stoelen dat moet aangekocht worden binnen het bestaande
raamcontract bureelinrichting, gebaseerd op de eenheidsprijzen van het raamcontract, bedraagt:

aantal eenheidsprijs totaal

Tafels 80 x 120 30 € 103,50 € 3.105,00

Stapelstoelen 56 € 60,00 € 3.360,00

TOTAAL excl. BTW € 6.465,00

TOTAAL incl.21% BTW € 7.822,65

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen onder post diverse uitrusting.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de tafels en de stapelstoelen.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 november 2009 : Gunning raamcontracten binneninrichting.
 Raad van 19 december 2013 : Goedkeuring verlenging van het bestaand raamcontract

binneninrichting met 2 jaar.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Inofec

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van 30 tafels en 56 stapelstoelen bij de firma
Inofec bvba voor WZC Sint-Jozef en WZC Biezenheem goed voor een bedrag totaalbedrag van €
6.465,00 exclusief of € 7.822,65 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 24

Onderwerp Aankoop van vijf tilliften en een badstoel. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring aankoop 5 nieuwe tilliften en 1 badstoel voor de verschillende woonzorgcentra.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2014 is € 30.500 voorzien voor de aankoop van nieuwe tilliften. Bij navraag in de
verschillende instellingen blijkt dat er 5 nieuwe tilliften en 1 badstoel nodig zijn.

Instelling Sta-lift Sara Akron Tlt Table Actieve tillift Sara Badstoel Alenti

Sint Jozef 2 1 1

Lichtendal 1

Ter Melle 1

TOTAAL 2 1 2 1

Beoordeling Voor de aankoop van de tilliften voor de diverse instellingen wordt er overgegaan tot een
groepsaankoop om de beste prijsvoorwaarden te bekomen.
We vroegen een offerte aan Arjo Huntleigh omdat we opteren om dezelfde tiltoestellen als de
bestaande aan te kopen. Dit heeft een gebruiksgemak, onderhoudsvoordeel en een voordeel naar
gebruik van de toebehoren die over alle toestellen kunnen toegepast worden. Het gebruik van een
tillift vereist eveneens een opleiding van het personeel om op een veilige manier bewoners te
transporteren. Indien alle tilliften dezelfde zijn biedt dit een bijkomende veiligheid voor personeel
en bewoners.
Omwille van de technische specificiteit van de goederen is het toegestaan, zoals voorzien in art 26
§ 1 -1° –f) van de Wet van 15/06/2006, slechts aan 1 leverancier een offerte te vragen.

De offerte van Arjo voor de gevraagde types liften bedraagt:

WZC aantal eenheidsprijs totaal

Stalift Sara Study St-Jozef 2 € 1.446,15 € 2.892,30

Akron standaard Tlt table St-Jozef 1 € 3.389,98 € 3.389,98

Actieve tillift Sara 300 Lichtendal 1 € 3.494,60 € 3.494,60

Actieve tillift Sara 300 Ter Melle 1 € 3.494,60 € 3.494,60

Alenti badstoel St-Jozef 1 € 4.949,93 € 4.949,93

TOTAAL excl.21% BTW € 18.221,41

TOTAAL incl.21% BTW € 22.047,91

Daarom vragen we goedkeuring aan de raad om de gevraagde liften bij Arjo Huntleigh NV aan te
kopen.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen onder diverse uitrusting.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Wet van 15/06/2006

Eerdere
beslissingen

Bijlagen  Offerte ArjoHuntleigh

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist de groepsaankoop van 5 tilliften en 1 badstoel te gunnen aan Arjo Huntleigh,
Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere voor € 22.047,91 inclusief 21% BTW.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 25

Onderwerp Aankoop van twee vrachtwagens. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning voor de aankoop van 2 vrachtwagens : 1 voor de leerwerkplaats en 1 voor
tuin technische dienst.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2014 werd de aankoop van 2 vrachtwagens voorzien:
 Vrachtwagen leerwerkplaats budget : € 40.000
 Vrachtwagen tuin technische dienst budget : € 40.000

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop 2 vrachtwagens” werd een bijzonder bestek met nr.
20140303/rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (vrachtwagen met enkele cabine, vaste laadbak en laadbrug), raming: € 34.000,00

exclusief BTW of € 41.140,00 inclusief 21% BTW;
 Perceel 2 (vrachtwagen met dubbele afgeschermde cabine, met kipbak en dubbele

achterwielen), raming: € 34.000,00 exclusief BTW of € 41.140,00 inclusief 21% BTW.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 68.000,00 exclusief BTW of
€ 82.280,00 inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 23 januari 2014 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke;
 Garage Moderne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
 Eagle trucs Iveco, Menensesteenweg 34 te 8890 Moorslede;
 Garage Vansteeland, Rijksweg 28 te 8870 Izegem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 februari 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 1 juli 2014.

Perceel 1: vrachtwagen leerwerkplaats
Er werden 3 offertes ontvangen:
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne (€ 33.689,50 exclusief BTW of

€ 40.764,30 inclusief 21% BTW);
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove (€ 36.995,00 exclusief BTW of

€ 44.763,95 inclusief 21% BTW);
 Garage Vansteeland, Rijksweg 28 te 8870 Izegem (€ 31.155,40 exclusief BTW of € 37.698,03

inclusief 21% BTW);

Op 21 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Vansteeland, Rijksweg 28 te 8870 Izegem, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 31.155,40 exclusief BTW of € 37.698,03 inclusief 21%
BTW. De oude vrachtwagen gaat als wrak naar het oudijzer.

Perceel 2:vrachtwagen tuiniers dienst Facility
Er werden 2 offertes ontvangen:
 Garage Vansteeland, Rijksweg 28 te 8870 Izegem (€ 31.885,60 exclusief BTW of € 38.581,58

inclusief 21% BTW);
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove (€ 32.158,00 exclusief BTW of

€ 38.911,18 inclusief 21% BTW);

Het prijsverschil tussen de aangeboden Renault vrachtwagen van garage Vansteeland en de Iveco
vrachtwagen aangeboden door Garage Vandewiele is gering.
Deze wagen voor de ploeg tuinonderhoud wordt zeer intensief gebruikt. Daarvoor is het
noodzakelijk om een degelijke wagen aan te schaffen die geschikt is voor dergelijk werk.
 Minimum driemaal per week weg- en aanbrengen puin, stabilisé of afval 1000kg met kipper,



dus gewicht op de achterwielen
 Op de bestaande aanhangwagen wordt de grasmaaier –tractor vervoerd met een gewicht van

+/- 1600 kg.
 Transport 5 personen

Als we beide vrachtwagens vergelijken zien we:
Het chassis en de carrosserie van Iveco is heel wat robuuster en steviger dan de bij Renault
Master.
De bladschijven ophanging : Iveco is voorzien van 7 schijven, Renault maar 3.

Wij zijn ervan overtuigd dat de levensduur van de Iveco wagen veel langer is dan de aangeboden
Renault. Tevens blijkt bij vergelijking de kwaliteit van de gebruikte materialen bij de Iveco veel
duurzamer en degelijker te zijn dan bij het merk Renault. Naast de constructie zijn de meeste
technische onderdelen bij Iveco zwaarder uitgevoerd.
Momenteel rijdt deze tuindienst ook met een Iveco wagen; de wagen is momenteel 14 jaar oud
en kon, zonder grote kosten en mankementen, de ganse periode zonder problemen gebruikt
worden. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de Iveco de beste koop is.
De Iveco vrachtwagen van de tuindienst wordt overgenomen door de garage. De overname prijs
is verrekend in de korting op de nieuwe vrachtwagen.
Op 21 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 32.158,00 exclusief BTW of € 38.911,18 inclusief 21%
BTW.

Financiële
toetsing

Budget In het budget is voor elk van deze wagens € 40.000 aan budget voorzien.

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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 23 januari 2014 inzake de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de
gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offertes
 Verslag van nazicht perceel 1
 Verslag van nazicht perceel 2
 Vergelijkingstabel aangeboden wagens

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 2014
voor de opdracht “Aankoop 2 vrachtwagens - Perceel 1 (vrachtwagen met enkele cabine, vaste
laadbaken laadbrug)”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Vansteeland, Rijksweg 28 te 8870 Izegem, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 31.155,40 exclusief BTW of € 37.698,03 inclusief 21%
BTW.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 90 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140303/rl/OPZB.
De oude vrachtwagen gaat naar het schroot.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 2014



voor de opdracht “Aankoop 2 vrachtwagens - Perceel 2 (vrachtwagen met dubbele afgeschermde
cabine, met kipbak en dubbele achterwielen)”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 32.158,00 exclusief BTW of € 38.911,18 inclusief 21%
BTW inclusief de overname van de bestaande Iveco vrachtwagen.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 98 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140303/rl/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van twee camionettes. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning aankoop van 2 camionettes: 1 voor leerwerkplaats en 1 voor koerierdienst.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2014 werd de aankoop van 2 camionettes voorzien:
 Wagen leerwerkplaats budget : € 25.000
 Wagen koerierdienst budget : € 25.000
De bestaande Ford camionette van de leerwerkplaats dateert van 2001 en heeft 146.000 km. Ze
is versleten en moet vervangen worden.
De wagen voor de koerierdienst stond vorig jaar reeds op de begroting maar de vervanging werd
toen met een jaar uitgesteld. De camionette is van 2004 en heeft 234.000 km. De carrosserie is
versleten en er worden in de nabije toekomst grote kosten verwacht.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop 2 camionettes” werd een bijzonder bestek met nr.
20140227/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (lichte vrachtwagen met cabine, laag dak en korte wielbasis voor leerwerkplaats),

raming: € 20.000,00 exclusief BTW of € 24.200,00 inclusief 21% BTW;
 Perceel 2 (lichte vrachtwagen met afgeschermde cabine, verhoogd dak en verlengd chassis

voor courierdienst), raming: € 21.000,00 exclusief BTW of € 25.410,00 inclusief 21% BTW.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.000,00 exclusief BTW of
€ 49.610,00 inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 23 januari 2014 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke;
 Garage Moderne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;
 Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 februari 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 10 juni 2014.

Perceel 1: lichte vrachtwagen met cabine, laag dak en korte wielbasis voor (leerwerkplaats)
Er werden 4 offertes ontvangen:
 Garage Moderne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne (€ 21.023,80 exclusief BTW of

€ 25.438,80 inclusief 21% BTW);
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne (€ 18.070,26 exclusief BTW of

€ 21.865,01 inclusief 21% BTW);
 Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk (€ 19.408,91 exclusief BTW of

€ 23.484,78 inclusief 21% BTW);
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk (€ 20.025,62 exclusief BTW of

€ 24.231,00 inclusief 21% BTW);

We vroegen prijs voor de wagen zelf en voor een onderhoudscontract van 5 jaar. De prijs van de
wagens zelf liggen niet zo ver uiteen: goedkoopste €16.795,10 en duurste €17.855,00.(zie
overzicht kenmerken aangeboden wagens)
De Opel Vivaro combi van garage Vanneste heeft het grote voordeel dat de zetels heel vlot
uitneembaar zijn waardoor de wagen vlot kan ingeschakeld worden om goederen te vervoeren.
De leerwerkplaats vindt deze meerwaarde doorslaggevend om voor dit type te kiezen.
Op 21 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de bieder met de interessantste offerte, zijnde Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te
8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 19.408,91 exclusief BTW of
€ 23.484,78 inclusief 21% BTW.

Perceel 2: lichte vrachtwagen met afgeschermde cabine, verhoogd dak en verlengd chassis
(koerierdienst).



Er werden 4 offertes ontvangen:
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne (€ 22.951,41 exclusief BTW of

€ 27.771,21 inclusief 21% BTW);
 Garage Moderne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne (€ 25.375,40 exclusief BTW of

€ 30.704,23 inclusief 21% BTW);
 Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk (€ 24.637,50 exclusief BTW of

€ 29.811,38 inclusief 21% BTW);
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk (€ 20.150,73 exclusief BTW of

€ 24.382,38 inclusief 21% BTW);

Alle aangeboden wagens voldoen aan het lastenboek en zijn gelijkwaardige modellen.
Op 21 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 20.150,73 exclusief BTW of € 24.382,38
inclusief 21% BTW.
De 2 bestaande camionetten zijn versleten en zullen niet langer ingezet worden binnen onze
diensten. Daarom vroegen we aan de garages naast de prijsvraag voor de nieuwe camionettes of
de bestaande 2 camionettes konden overgenomen worden. Niemand is geinteresseerd in de
camionette van de leerwerkplaats. Garage Vanneste biedt wel een overnameprijs van €1.000 voor
de camionette van de courierdienst als we een nieuwe camionette bij hen kopen. Gezien garage
Vanneste de beste offerte had voor de wagen van de leerwerkplaats, stellen we voor om de Ford
transit van de courierdienst over te laten aan garage Vanneste.

Financiële
toetsing

Budget € 50.000 voorzien voor de twee bestelwagens.

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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 23 januari 2014 inzake de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de
gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offertes
 Verslag van nazicht perceel 1
 Verslag van nazicht perceel 2
 Vergelijkingstabel aangeboden wagens

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 2014
voor de opdracht “Aankoop 2 camionettes - Perceel 1 (lichte vrachtwagen met cabine, laag dak en
korte wielbasis)”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de beste (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van (€ 19.408,91 exclusief BTW of € 23.484,78 inclusief 21% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140227/RL/OPZB. De bestaande Ford transit van de courierdienst wordt
overgelaten aan de garage voor een overnameprijs van €1.000 inclusief BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 2014
voor de opdracht “Aankoop 2 camionettes - Perceel 2 (lichte vrachtwagen met afgeschermde
cabine, verhoogd dak en verlengd chassis)”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.



Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500
Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 20.150,73 exclusief BTW of
€ 24.382,38 inclusief 21% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140227/RL/OPZB.
De bestaande camionette van de leerwerkplaats wordt verkocht als schroot.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van papier, briefpapier en omslagen. Voorstel tot goedkeuring gunningsvoorstel van
Stad Kortrijk voor papier en plotterpapier. Voorstel tot afkeuring gunningsvoorstel van Stad
Kortrijk voor briefpapier en omslagen met huisstijl en goedkeuring nieuwe prijsvraag.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning via Stad Kortrijk voor het perceel plotterpapier en papier van het
raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen huisstijl en (plotter)papier voor een periode
van 2 jaar.
Niet toewijzing van het perceel briefpapier en omslagen met eigen huisstijl van datzelfde
raamcontract.
Goedkeuring om een nieuwe procedure te starten voor het perceel briefpapier en omslagen met
eigen huisstijl.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 21 november 2013 gaf de Raad volmacht aan stad Kortrijk om in
gemeenschappelijke naam de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het
vastleggen van het raamcontract voor levering briefpapier en omslagen met eigen huisstijl en
(plotter)papier voor de periode van 1/1/2014 tot 31/12/2015 op zich te nemen
De gunningsprocedure (open offertevraag) en het bestek werden in diezelfde zitting goedgekeurd.

Beoordeling 1 Open offertevraag
In dit kader maakte Stad Kortrijk een bestek(2013/387) op, opgesplitst in 8 percelen en met
gunningswijze open offertevraag.
Volgende offertes werden ontvangen:

Perceel 1 (stad Kortrijk - briefpapier met eigen huisstijl): 5 offertes van:
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 18.000,16 exclusief BTW of

€ 21.780,19 inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 18.000,16 exclusief BTW

of € 21.780,19 inclusief 21% BTW);
 bvba De Vroede, Laurys Gewatstraat 73 te 2560 Nijlen (€ 17.707,20 exclusief BTW of

€ 21.425,71 inclusief 21% BTW);
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 25.658,40 exclusief

BTW of € 31.046,66 inclusief 21% BTW);
 nv Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker (€ 18.054,40 exclusief BTW of

€ 21.845,82 inclusief 21% BTW);

Perceel 2 (stad Kortrijk - omslagen met eigen huisstijl): 4 offertes van:
 bvba De Vroede, Laurys Gewatstraat 73 te 2560 Nijlen (€ 16.007,60 exclusief BTW of

€ 19.369,20 inclusief 21% BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 39.824,50 exclusief BTW of

€ 48.187,65 inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 40.084,50 exclusief BTW

of € 48.502,25 inclusief 21% BTW);
 nv bong, Zenneveld Businesspark - Bergensesteenweg 793 bus 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

(€ 29.718,98 exclusief BTW of € 35.959,97 inclusief 21% BTW);

Perceel 3 (stad Kortrijk - papier): 3 offertes van:
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 68.670,28 exclusief

BTW of € 83.091,04 inclusief 21% BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 78.543,21 exclusief BTW of

€ 95.037,28 inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 78.574,33 exclusief BTW

of € 95.074,94 inclusief 21% BTW);

Perceel 4 (stad kortrijk - plotpapier): 4 offertes van:
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 1.246,88 exclusief BTW

of € 1.508,72 inclusief 21% BTW);
 Canon Belgium NV, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem (€ 1.356,00 exclusief BTW of € 1.640,76

inclusief 21% BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 1.473,00 exclusief BTW of € 1.782,33

inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 1.473,00 exclusief BTW of

€ 1.782,33 inclusief 21% BTW);



Perceel 5 (OCMW Kortrijk - briefpapier met eigen huisstijl): 5 offertes van:
 bvba De Vroede, Laurys Gewatstraat 73 te 2560 Nijlen (€ 811,20 exclusief BTW of € 981,55

inclusief 21% BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 811,20 exclusief BTW of € 981,55

inclusief 21% BTW);
 nv Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker (€ 624,00 exclusief BTW of

€ 755,04 inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 811,20 exclusief BTW of

€ 981,55 inclusief 21% BTW);
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 1.113,00 exclusief BTW

of € 1.346,73 inclusief 21% BTW);

Perceel 6 (OCWM Kortrijk - omslagen met eigen huisstijl): 3 offertes van:
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 7.373,95 exclusief BTW of € 8.922,48

inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 7.247,35 exclusief BTW of

€ 8.769,29 inclusief 21% BTW);
 nv bong, Zenneveld Businesspark - Bergensesteenweg 793 bus 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

(€ 3.976,82 exclusief BTW of € 4.811,95 inclusief 21% BTW);

Perceel 7 (OCMW Kortrijk - papier): 3 offertes van:
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 15.840,79 exclusief

BTW of € 19.167,36 inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 18.816,50 exclusief BTW

of € 22.767,97 inclusief 21% BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 18.778,10 exclusief BTW of

€ 22.721,50 inclusief 21% BTW);

Perceel 8 (OCMW kortrijk - plotpapier): 4 offertes van:
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 83,13 exclusief BTW of

€ 100,59 inclusief 21% BTW);
 Canon Belgium NV, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem (€ 90,40 exclusief BTW of € 109,38

inclusief 21% BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 98,20 exclusief BTW of € 118,82

inclusief 21% BTW);
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem (€ 98,20 exclusief BTW of

€ 118,82 inclusief 21% BTW).

Op 9 december 2013 stelde de ontwerper een verslag van nazicht van de offertes op.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, 4 percelen te gunnen aan
de aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria)
bieders, zijnde bieder, zijnde:
 Perceel 3 (stad Kortrijk - papier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041

Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
 Perceel 4 (stad kortrijk - plotpapier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te

4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
 Perceel 7 (OCMW Kortrijk - papier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te

4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
 Perceel 8 (OCMW kortrijk - plotpapier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te

4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Stad Kortrijk besliste in zitting van 16 december 2013 om perceel 1-2-5-6 niet te gunnen omdat
perceel 1 en 5 en perceel 2 en 6 niet aan dezelfde firma kunnen gegund worden (wat zo voorzien
was in het bestek).

2 Onderhandelingprocedure
Daarom besliste de stad om voor die percelen een nieuwe prijsvraag te organiseren via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en volgende firma’s uit te nodigen:
 bvba De Vroede, Laurys Gewatstraat 73 te 2560 Nijlen;
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule;
 nv bong, Zenneveld Businesspark - Bergensesteenweg 793 bus 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
 Drukkerij Strobbe bvba, Kasteelstraat 1 te 8870 Izegem;
 Lyreco Belgium, Rue du Fonds des Fourches 20 te 4041 Vottem;
 nv Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker;
 Canon Belgium NV, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem.

Er werd slechts 1 offerte ontvangen van Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule
De offerte van de enige bieder, zijnde Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule,
bedraagt voor het perceel OCMW Kortrijk € 8.183,95 exclusief BTW of € 9.902,58 inclusief 21%
BTW. De raming, opgesteld op basis van de eenheidsprijzen van onze huidige leverancier,
bedraagt € 3.913,13 exclusief BTW of € 4.734,88 inclusief 21% TW of minder dan de helft.



3 Nieuwe onderhandelingsprocedure los van stad Kortrijk.
Daarom stellen wij voor om dit perceel niet te gunnen en een eigen procedure te starten los van
de stad.
Indien de Raad ons voorstel steunt, maken wij tegen volgende raad een dossier op dat zal gegund
worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. We stellen ook voor om de
aangeschreven drukkerijen te contacteren om na te gaan wat de reden was voor het niet indienen
van een offerte zodat we eventueel de lastvoorwaarden kunnen aanpassen. We willen zeker ook
Captains of Printing (onze huidige leverancier) aanschrijven.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien lastens exploitatiebudget.

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.

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

 Het KB 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.

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Eerdere
beslissingen

 Beslissing van de raad van 21 november 2013 inzake volmacht aan stad Kortrijk om in
gemeenschappelijke naam de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het
vastleggen van het raamcontract voor levering briefpapier en omslagen met eigen huisstijl en
(plotter)papier voor de periode van 1/1/2014 tot 31/12/2015 op zich te nemen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Verslag van nazicht van de offertes van 9 december 2013
 Nota CBS van 16 december 2013 : gunning percelen 3-4-7-8 en niet-gunning percelen 1-2-5-

6.
 Nota CBS van 16 december 2013: voorwaarden en nieuwe wijze van gunnen perceel 1-2-5-6
 Verslag van nazicht van de offertes van 13 januari 2014
 Nota CBS van27 januari 2014: gunning percelen 1-2-5-6.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

1 Open offertevraag
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 december 2013
voor de opdracht “Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk: raamcontract voor briefpapier en omslagen
met eigen huisstijl en (plotter)papier voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december
2015 ”, opgesteld door de ontwerper.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde bieder, zijnde:
 Perceel 3 (stad Kortrijk - papier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041

Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 Perceel 4 (stad kortrijk - plotpapier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te

4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 Perceel 7 (OCMW Kortrijk - papier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te

4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 Perceel 8 (OCMW kortrijk - plotpapier): Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te

4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De
uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 2013/387.



2 Onderhandelingprocedure
De Raad neemt nota van het verslag van nazicht van de offertes van 13 januari 2014 voor de
opdracht “Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk: raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen
huisstijl voor de periode van 1 februari 2014 tot en met 31 december 2015 - perceel 2 OCMW
Kortrijk briefpapier met hoofding en omslagen”, opgesteld door de ontwerper.
De raad beslist deze opdracht niet te gunnen aan de enige bieder, zijnde Continuga nv, Stijn
Streuvelslaan 73 te 8501 Heule, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.183,95
exclusief BTW of € 9.902,58 inclusief 21% BTW.

3 Nieuwe onderhandelingsprocedure los van stad Kortrijk.
De Raad beslist dat de dienst facility van het OCMW een nieuwe onderhandelingsprocedure mag
starten voor het perceel OCMW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop sjabloonsoftware. Voorstel tot goedkeuring

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling Versterken huisstijl, verhogen kwaliteit huisstijldragers, verhogen flexibiliteit decentrale teams en
verlagen werkdruk team communicatie.

Feitelijke
aanleiding

De stad gebruikt sinds geruime tijd sjabloonsoftware die diensten toelaat om, mét een
eindredactie binnen team communicatie, decentraal huisstijldragers te ontwikkelen die voldoen
aan alle huisstijlvereisten en vastgelegde kwalitatieve vereisten.

Beoordeling Bijna alle diensten binnen het OCMW gebruiken diverse interne en externe huisstijldragers
(folders, flyers, affiches, uitnodigingen, kalenders, krantjes, …); ofwel worden die intern binnen
de dienst ontwikkeld (en geprint), ofwel krijgt team communicatie de vraag om deze te
ontwikkelen en de druk te regelen.

In het eerste geval is of de kwaliteit gering of wordt de huisstijl niet gevolgd. In het tweede geval
betekent dit een belasting van het team communicatie die opnieuw meer en meer dergelijke
vragen krijgt. Binnen het team communicatie zal het VTE door opname van ouderschapsverlof
voor langere tijd verminderen van 2,5 naar 2,1 VTE.

De sjabloonsoftware biedt volgende voordelen:
 het ontwikkelen van diverse huisstijldragers conform de huisstijlvereisten en vastgelegde

kwalitatieve grafische criteria;
 het decentraal en flexibel ontwikkelen van diverse huisstijldragers;
 het ontlasten van het team communicatie door het onttrekken van dergelijke grafische en

redactionele opdrachten;
 de documenten volgen vooraleer in druk te gaan een goedkeuringsflow, wat een betere

opvolging mogelijk maakt.

De opstartkost voor ons bestuur bedraagt € 6.043,95 incl. BTW. Het onderhoud bedraagt
momenteel € 363 op jaarbasis, en wordt gedragen door de Stad. Dit bedrag stijgt niet, en de stad
blijft het jaarlijks onderhoud dragen.

Financiële
toetsing

Budget Krediet voorzien in ICT-budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de aankoop van sjabloonsoftware Web2Print van de firma 2Imagine uit
Diepenbeek voor een totaal bedrag van € 6.043,95 inclusief BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract hard- en software. Voorstel tot goedkeuring eerste afname 2014.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het team ICT maakt jaarlijks in het kader van de budgetopmaak een overzicht van de hard- en
softwarenoden voor het komend jaar. Dit gebeurt op basis van de inventaris, en de
budgetbespreking en de daarin weerhouden vragen. We houden ook zo veel mogelijk telkens
rekening met onverwachte defecten, bijkomende vragen en een beperkte stock.
Het kan evenwel voorkomen dat er een tweede afname gebeurt na de zomervakantie.

Beoordeling  Aankoop desktop pc’s

We blijven voor de zorg- en technische omgeving opteren voor desktops.
Gelet op aanwezige stock en geplande vervangingen van desktops door laptops plannen we 5
toestellen aan te kopen.
Het gaat om de vervanging van oudere Fujitsu-reeksen en Paradigit-toestellen.

 Aankoop laptops

We zetten al een aantal jaar sterker in op laptops, gelet op de flexibiliteit en mobiliteit van de
toestellen in kwestie. De tendens naar het nieuwe werken versterkt deze tendens verder.

De desktops van de oudere Fujitsu-reeksen en Paradigit-tostellen worden voor deze profielen
vervangen door laptops. We hebben ook laptop-reeksen die performantieproblemen beginnen te
vertonen. Tenslotte houden we een stock achter voor onverwachte defecten en bijkomende
vragen. We blijven de performantie van een andere HP-reeks volgen, en voorzien in voorkomend
geval een vervanging later dit jaar.
Dit komt neer op de aankoop van 40 toestellen.

 Aankoop printers

We voorzien de aankoop van 5 desktopprinters en 5 netwerkprinters om in stock te nemen. Deze
dient voornamelijk om defecte toestellen te vervangen en bijkomende vragen te kunnen
opvangen.

 Aankoop schermen

We voorzien de aankoop van 8 schermen voor defecten, gemotiveerde aanvragen of specifieke
setting.

 Aankoop varia

We voorzien tenslotte nog de aankoop van:
 een documentscanner voor de financiële dienst (in het licht van de opstart van het DMS)
 een fotoscanner voor de digitalisering van o.m. de foto’s en negatieven van het Begijnhof

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in ICT-budget

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Niet van toepassing

Eerdere  Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de PC’s;



beslissingen  Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops;
 Raadsbeslissing d.d. 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad

Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Niet van toepassing

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gelieve akkoord te gaan met een eerste afname van:
 5 desktop pc’s
 40 laptops;
 10 printers;
 8 schermen;
 1 documentscanner
 1 fotoscanner

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

5 Desktop Fujitsu Esprimo P710 E90 641,55 3.207,77

40 Laptop Fujitsu E752 889,76 35.590,56

5 HP LaserJet Pro P2035 193,55 967,76

5 HP LaserJet Pro P1102 101,57 507,84

3 HP EliteDisplay E231 199,00 596,99

5 Philips 221B3LPCS 156,73 783,66

1 Panasonic KV-S1046 821,29 821,29

1 Epson Perfection V600 259,16 259,16

Totaal inclusief 21% BTW 42.735,03

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop audioguides begijnhof. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het Kortrijkse Begijnhof is erkend als Unesco werelderfgoed.
Het ligt al lange tijd in de bedoeling van het OCMW om het Begijnhof nog beter te gaan
ontsluiten.
Eén van de investeringen in dat kader is de inrichting van een belevingscentrum op het
gelijkvloers.

Voor de individuele bezoeker is er nood aan belevingsvolle informatie over de historiek van het
Begijnhof en de sterke vrouwen die de Begijnen waren. Toeristische gidsen vullen deze nood met
hun verhaal op vastgestelde tijdstippen maar gedeeltelijk in. Door het voorzien van mobiele
toestellen (audiogidsen) komen we ook aan deze permanente vraag van individuele bezoekers
tegemoet.

Beoordeling De raad ging in zitting van 19 december akkoord met de aankoop van 25 audiogidsen.

We schreven 4 firma’s aan, en ontvingen van 3 een offerte:

 Antenna International, Amsterdam

 Espro Acoustiguide, Parijs

 Guide ID, Deventer

Na evaluatie van de drie ingediende offertes stellen we voor om te opteren voor het voorstel van
de firma Espro Acoustiguide omwille van volgende redenen:
 De firma is de enige met een contactpersoon in Vlaanderen.
 De gebruikerstoestellen zijn robuust en gebruiksvriendelijk (ook voor buitenlocaties),

hebben hun degelijkheid bewezen in andere settings, bieden de mogelijkheid om ook een
koptelefoon aan te sluiten.

 Het systeem komt met beheersoftware, die ons toelaat om zelf inhoud aan te passen of aan
te maken.

 Het productieluik is zeer gedetailleerd omschreven.
 Er wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid om de audioproductie in een volgende fase om

te zetten naar een app voor iOS of Android.
 Espro kan uitpakken met veel en belangrijke internationale, maar vooral ook Vlaamse

referenties.
 Guide ID werkt evenwel met een huursysteem op 3 jaar, maar gelet op een verwachte

gebruiksduur van minimaal 6 jaar (zonder normale slijtage) komt de offerte van Espro er
voor ons uit als de voordeligste offerte.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in budget “museum”

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 raadsnota 15 december 2011

 raadsnota 19 december 2013

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  samenvatting offertes
 offertes

Tussenkomst ter



zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om de opdracht voor de levering van audiotoestellen voor het Begijnhof, en
het ontwikkelen van de bijhorende content, te gunnen aan Espro Acoustiguide uit Parijs voor een
totaal bedrag van € 23.232 incl. BTW, met daarbovenop een onderthoudscontract voor de
toestellen voor een jaarlijks bedrag van € 605 incl. BTW

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zalen in het belevingscentrum van het Begijnhof en in
het Baggaertshof. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet en Liesbeth Soete Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De eerste verdieping van de Sint-Annazaal van het Begijnhof, dus boven het toekomstige
belevingscentrum, wordt ingericht als polyvalente zaal en voorzien van de nodige faciliteiten.
Deze zaal kan door de interne diensten gebruikt worden maar ook ter beschikking gesteld worden
van verenigingen of commerciële organisaties.

Voor dit gebruik door verenigingen of commerciële organisaties werd een ontwerp van
gebruiksovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst legt de gebruiksmodaliteiten en prijzen
vast.

In het Baggaertshof is eveneens een polyvalente ruimte die gebruikt kan worden door
organisaties of particulieren. Er wordt voorgesteld om dit gebruik te regelen conform de
polyvalente zaal in het Begijnhof.

Het opvolgen van het gebruik gebeurt door de dienst bestuur- en organisatie in samenwerking
met de conciërges van respectievelijk het Begijnhof en het Baggaertshof.

Beoordeling De gebruiksovereenkomsten leggen de bijzondere en de algemene voorwaarden vast, zoals:
 toegelaten activiteiten,
 respect voor het historisch karakter van de sites,
 respect voor het woonkarakter van het Begijnhof,
 gebruiksvergoeding afhankelijkg van het soort vereniging of organisatie,
 waarborg, zaalgebruik en schade regeling en dergelijke meer.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het belevingscentrum van het Sint-
Elisabeth-begijnhof.

 Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het Baggaertshof.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomsten voor de polyvalente zalen in het
belevingscentrum van het Sint-Elisabeth-begijnhof en het Baggaertshof en legt daarmee de
gebruiksmodaliteiten en prijzen vast.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Gebruiksovereenkomst met de Stad voor het dienstencentrum Overleie, Overleiestraat 45/47.
Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Door de overdracht van de dienst stedelijk buurt- en straathoekwerk naar het OCMW vanaf 1
januari 2011 en het vertrek van de centrumleider van het wijkcentrum ‘Centrum Overleie’, is er
sinds 2012 geen enkel stadspersoneel meer aanwezig in dit stadsgebouw.
Daarom werd in overleg tussen het OCMW en de Stad Kortrijk afgesproken dat de exploitatie en
onderhoud van dit stadsgebouw best naar het OCMW wordt overgedragen.

Beoordeling Er wordt geopteerd voor een ingebruikgeving van het stadsgebouw aan het OCMW met de
verplichting om alle lasten verbonden aan het gebouw ten laste te nemen.
Hiervoor werd een gebruiksovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst werd op 10 maart
2014 goedgekeurd door de gemeenteraad. [onder voorbehoud]
De gebruiksovereenkomst wordt met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 afgesloten en dit
voor onbepaalde duur. Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend maar in ruil daarvoor
neemt het OCMW alle lasten, ook deze die in principe voor de eigenaar zijn, ten laste.

Met deze gebuiksovereenkomst wordt ook de toegang tot de nog te bouwen sociale flats in de
Overleiestraat 41/43 geregeld. De bewoners zullen toegang moeten nemen via de stadseigendom
die aan het OCMW in gebruik wordt gegeven. Wanneer de gebruiksovereenkomst zou stopgezet
worden, op welke reden dan ook, zal er op kosten van het OCMW via authentieke akte een
erfdienstbaarheid van doorgang moeten gevestigd worden.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Gebruiksovereenkomst gebouw Overleiestraat 45/47 te Kortrijk.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en het OCMW inzake
de stadseigendom Overleiestraat 45/47 waarbij het OCMW voor onbepaalde duur en kosteloos het
gebruik van dit stadsgebouw krijgt voor de uitbating van dienstencentrum Overleie, en in ruil
daarvoor alle lasten op zich neemt.
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Onderwerp Kader voor flexibel telewerken. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener An Spriet Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invoering van het nieuwe werken, met als een van de elementen flexibel telewerken.

Feitelijke
aanleiding

Op 1 mei 2012 startten we een proefproject telewerken in de sociale dienst. Daarvoor werden een
reglement en een individuele overeenkomst uitgewerkt, gebaseerd op de regels van de CAO 85
dat het telewerken in de privésector regelt. Zo testten we het “structureel telewerken” uit,
waarbij de telewerkers volgens een vaste frequentie op een vastgesteld tijdstip dienden te
telewerken.
De bevindingen na meer dan 1 jaar proefproject waren, naast de algemeen positieve evaluatie, de
ervaring dat het telewerk te rigide werd opgevat.
De conclusie was dat we zouden afstappen van reglement, overeenkomst en structureel telewerk
en dat we het telewerken zouden organiseren in een flexibel kader, ingebed in de filosofie van
“het nieuwe werken”.

Maatregelen van het nieuwe werken zijn ondermeer naast telewerken:
- Verdere flexibilisering van de arbeidstijden (zie voorstel in deze zitting reglement

variabele arbeidstijd)
- Document management systeem
- Policy rond gebruik ICT-middelen
- Ontwikkelen van een nieuw kantoorfilosofie

Beoordeling Het voorstel van een flexibel kader telewerken werd uitgewerkt in de werkgroep “flexibel werken”.

Voorstel kader:

Hoe telewerken - Telewerken is een mogelijkheid, een faciliteit, geen recht en geen
plicht

- De mogelijkheid van telewerk wordt bekeken dienst per dienst,
functie per functie, medewerker per medewerker.

- De opportuniteit voor telewerk wordt besproken en toegepast in
team.

- Er ontstaan geen verworven rechten voor eerste gebruikers of voor
wie het langst telewerken.

- De continuïteit van de dienstverlening moet gegarandeerd blijven.
Permanentie, openingsuren, spreekuren, afspraken worden
gerespecteerd en nageleefd.

- Deelname aan overlegmomenten, teamactiviteiten, vormingen,
infomomenten gaan voor op telewerk.

- Telewerk kan pas na 1 jaar dienst. Ook voor tijdelijk personeel
(vervangers, projecten …) dat langer dan 1 jaar in dienst is.

- Bij mutatie naar totaal andere dienst wordt het telewerken
herbekeken met nieuwe leidinggevende.

Aanvraag - Telewerk start met een eenmalige aanvraag aan de leidinggevende
(diensthoofd), met positief advies van de teamverantwoordelijke,
via het aanvraagformulier, te centraliseren in personeelsdienst.

- De leidinggevende geeft al dan niet toestemming op basis van
functie, dienstregeling, profiel, competenties van de medewerker.

- Na die eenmalige aanvraag: aanvragen via Uni Webtime voor elke
(halve) dag telewerk.

- Een vaste dag per week hoeft niet. Het mag wel, enkel in afspraak
met leidinggevende. Maar een vaste frequentie voor telewerk
creëert geen verworven rechten.

- Telewerk vormt een vast item op het functionerings- en
evaluatiegesprek.

- Telewerken kan stopgezet worden.

Frequentie en
uurregeling

- Het personeelslid moet minstens 3 dagen per week op het werk
zijn

- Telewerken voor halftijdsen kan, afhankelijk van uurrooster; men
moet 3 dagen per week op het werk zijn.

- Telewerken gebeurt in halve dagen of volle dagen. Voor een



voltijds personeelslid geldt een halve dag voor 3:48 en een volle
dag voor 7:36. Voor een deeltijds personeelslid gebeurt de
aanrekening volgens normtijd (= aantal te werken uren volgens
uurrooster op die dag). Er wordt niet geregistreerd.

- Telewerken kan enkel in dagdelen. Bv. van 8:00 tot 10:00 thuis
werken en dan naar het werk kan, maar de telewerkuren worden
niet aangerekend.

- Indien een telewerker ingeval van overmacht terug moet naar het
werk telt het eerste dagdeel voor 3:48. Het tweede dagdeel op het
werk valt onder de tijdsregistratie.

- Telewerken genereert geen overuren, noch kredieturen.

ICT - Laptop of GSM kunnen ter beschikking gesteld worden. Er is echter
geen recht op laptop of GSM. De nodige middelen worden
individueel bekeken per situatie.

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 Sporadisch, beperkt telewerk: enkel installatie van

officeprogramma en email.
 Frequent en uitgebreid telewerk: installatie van full office

pakket: software, bestanden, … Daarvoor wordt een
virtuele desktop geïnstalleerd.

- De telewerker dient gebruik te maken van de eigen
internetverbinding

- De helpdesk verloopt zoals op het werk: eerst melding aan
topdesk.

- Er kunnen maximaal 50 telewerkers tegelijkertijd werken.
- Bij de start en installatie van telewerk zal er maximale aandacht

gaan naar informatieveiligheid.

Prestaties en
bereikbaarheid

- Controle op output kan ondermeer door:
 Voorafgaande afspraken over het takenpakket met de

leidinggevende
 Monitoring van prestaties via agenda in outlook
 bespreking op het teamoverleg
 bespreking en opvolging met leidinggevende
 …

- Huisbezoeken tijdens een telewerkdag zijn in principe niet
verboden, maar worden niet aanbevolen (ifv veiligheid en
arbeidsongevallen).

- De telewerker is telefonisch bereikbaar volgens de regels
en afspraken binnen de dienst.

Telewerken
tijdens
vakantieperiodes

- Tijdens schoolvakantieperiodes wordt in principe niet getelewerkt,
tenzij de permanentie kan geregeld worden.

Kosten - Er worden geen kosten ten laste genomen door de werkgever

Hulpmiddelen
voor
leidinggevenden
en telewerkers

- Kader telewerken
- Checklist voor leidinggevende bij al dan niet toestemming telewerk

(ook competenties)
- Checklist voor medewerker bij overwegen telewerk
- Aanvraagformulier (eerste aanvraag)
- Eventueel kan ook een afsprakennota worden opgemaakt tussen

leidinggevende en telewerker.

Invoering:
We stellen voor het telewerken in te voeren in alle OCMW-diensten vanaf 1 april 2014. De
invoering zal geleidelijk gebeuren en dienst per dienst, functie per functie worden aangepakt.

Communicatie
Er wordt gezorgd voor een passende communicatie naar alle medewerkers en leidinggevenden.

Evaluatie
De werking van flexibel telewerken zal worden geëvalueerd zes maanden na de invoering.

Financiële
toetsing

Budget € 15.000 als apart ICT-budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd voor zover de vereiste investeringen gedragen worden door
het ICT-budget.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 VB 07.11.2011, 30.09.2013, 11.02.2014
 MAT 18.10.2011, 13.06.2012, 26.11.2012, 17.04.2013, 22.01.2014
 BOC 22.11.2011, 28.06.2013, 21.02.2014

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

 Vaststellen van het kader flexibel telewerk zoals hoger vermeld.
 Geleidelijke invoering van flexibel telewerk in alle OCMW-diensten vanaf 1 april 2014
 Evaluatie van de werking na zes maanden

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Reglement variabele arbeidstijd . Voorstel tot goedkeuring.

Indiener An Spriet Dienst Personeel

Doelstelling Verdere flexibilisering van de arbeidstijden ten voordele van de combinatie werk en gezin, maar
met prioriteit voor de dienstverlening.

Feitelijke
aanleiding

We voeren het nieuwe werken in, met diverse elementen, zoals telewerken en flexibele
arbeidstijden.
Het reglement op de variabele arbeidstijden wordt aangepast naar nog meer flexibilisering van de
arbeidsorganisatie.

Beoordeling Het reglement variabele arbeidstijden, zoals gevoegd in bijlage, bevat de volgende wijzigingen:
 De prestaties worden geleverd van 7:00 tot 19:00. (Nu: 7:30 tot 18:00)
 De stamtijden verdwijnen. Dat betekent dat men vrij het aanvangs- en vertrekuur kan

bepalen. (Nu stamtijden van 9:00 - 11:45 en 13:30 – 16:00)
 Het positief saldo krediettijd (15:12 = 2 werkdagen) wordt afgetopt na een referteperiode

van 4 maanden. (Nu aftopping op einde van de maand)
 De limiet van 2 dagen per maand voor compensatie van krediettijd verdwijnt.
 De middagpauze bedraagt minstens 30’ en wordt opgenomen tussen 11:30 en 14:00. Bij

niet registratie over de middag wordt 2 uren pauze aangerekend.

Als algemeen principe geldt dat de dienstverlening primeert. De permanentie moet continu
gevrijwaard blijven. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk om de continuïteit van de
dienstverlening te garanderen.
Naast de openingsuren lanceren we het begrip “servicetijd”. Dat is de tijd waarbinnen de interne
diensten (zoals financiële dienst, ICT,…) bereikbaar moeten zijn.

Alle personeelsleden vallen in principe onder het toepassingsgebied van de variabele
werktijden, met uitzondering van:
 Het personeel tewerkgesteld krachtens art.60§7 OCMW-wet, uitgezonderd deze die in OCMW-

diensten worden tewerkgesteld
 De secretaris en de financieel beheerder
 De directiefuncties
 De huishoudhulpen van de dienst Poets aan Huis
 De personeelsleden van de dienst kinderopvang
 Personeelsleden aan wie een vast uurrooster werd toegekend

Het reglement gaat in op de begindatum van een referteperiode van 4 maanden, op 1 mei 2014.

Financiële
toetsing

Budget Krediet vereist voor aanpassing software kan gedragen worden voorh et
exploitatiebudget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 VB 30.09.2013
 VB 11.02.2014
 MAT 22.01.2014
 BOC 21.02.2014
 HOC BOC 27.02.2014

Bijlagen Ontwerp reglement variabele arbeidstijd

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt het reglement variabele arbeidstijd zoals vervat in bijlage goed. Het reglement
treedt in werking op 1 mei 2014.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanpassing van de rechtspositieregeling. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Caroline Devos Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Aanpassing rechtspositieregeling rekening houdend met de opmerkingen van het Agentschap van
binnenlands bestuur- afdeling West Vlaanderen.

Feitelijke
aanleiding

 Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2013 betreffende de
aanpassing van de rechtspositieregeling naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse
regering houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen lokale besturen van
20 mei 2011 en het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse bepalingen van
het BVR van 7 december 2007 van 23 november 2012.

 Het agentschap voor binnenlands bestuur heeft naar aanleiding van bovenvermelde
aanpassingen een aantal opmerkingen geformuleerd.

 Het agentschap van binnenlands bestuur merkt tevens op dat in afwachting van de
aanpassingen aan de rechtspositieregeling, de besluiten van de Vlaamse regering primeren
als hogere rechtsnorm en de aanpassingen dienen toegepast te worden in concrete gevallen.

Beoordeling 1. Artikel 82 undies, § 5: externe personeelsmobiliteit, de jaren dienstactiviteit en de al
opgenomen ziektedagen bij de vorige overheid, dienen meegerekend te worden voor de
vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet
 de verwijzing naar de regeling betreffende het ziektekrediet bij externe personeelsmobiliteit

dient te worden aangepast zodat de verwijzing naar het volledige hoofdstuk betreffende
verlof wegens ziekte verwijst zowel voor contractuele als voor statutaire personeelsleden.

 de vermelding “andere” overheid dient te worden aangepast naar “vorige” overheid.

2. Artikel 164: de onregelmatige prestaties, het artikel dient te worden aangevuld met volgende
bepaling:

“Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouder-schap of de
mandaattoelage.”

3. Artikel 291, § 1 laatste lid: overgangsbepalingen, verlofregeling:
Volgende toevoeging is in strijd met de bepalingen artikel 15 van het BVR van 20 mei 2011
houdende de regeling van de externe personeelsmobiliteit en dient te worden geschrapt.

“Het personeelslid dat aangeworven wordt als gevolg van externe personeelsmobiliteit tussen de
lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij
het OCMW de regeling over het aantal dagen jaarlijkse vakantie en feestdagen die voordien aan
hem werd toegekend. “

Voormeld artikel 15 bepaalt het volgende:
“Het personeelslid dat aangesteld wordt bij een andere overheid, is onderworpen aan de regels
over de jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die gelden bij
de overheid. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing”.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet
 RPR O

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 16 juni 2011 : vaststelling van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 15 maart 2012 : aanpassing van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 21 juni 2012: wijziging bijlage 4 : Evaluatiereglement
 Raadsbesluit 16 mei 2013: aanpassing dienstvrijstelling bloedgift
 Raadsbesluit 17 oktober 2013: aanpassing van de rechtspositieregeling




Besluitvormings-
proces

 Brief van het agentschap voor binnenlands bestuur van 18 december 2013
 BOC 21 februari 2014

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad wijzigt de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel zoals vastgesteld hieronder:

ARTIKEL 82 undecies, § 5

§1. Het personeelslid dat overkomt van een andere lokale of provinciale overheid behoudt na de
aanstelling in een nieuwe betrekking als gevolg van deelname aan de procedure van externe
personeelsmobiliteit de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de
functionele loopbaan van zijn vorige betrekking.

Het personeelslid dat overkomt van de diensten van de Vlaamse overheid en dat aangesteld wordt
in een nieuwe betrekking als gevolg van deelname aan een procedure van externe
personeelsmobiliteit, krijgt de functionele loopbaan die verbonden is met de graad waarin het
wordt aangesteld. Het personeelslid wordt ingeschaald in een salarisschaal van die functionele
loopbaan in overeenstemming met de al verworven geldelijke anciënniteit en met de
gecumuleerde schaalanciënniteit, verworven in de functionele loopbaan van zijn graad van
herkomst.

§2. In afwijking van §1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere
overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd in de schaalanciënniteit
voor zover de overheid bij wie het personeelslid wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook
heeft voor het eigen personeel.

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de
geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit voor zover de
overheid bij wie het personeelslid wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor het
eigen personeel.

§3. De niveauanciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij de
andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de
niveauanciënniteit en de dienstanciënniteit.

De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij de
toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op het
personeelslid dat met toepassing van de externe personeelsmobiliteit overkomt van de andere
overheid en dat aangesteld wordt in een andere graad.

§4. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de regels over
de jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden zoals vastgesteld in
titel X. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing.

§5. De regels over het ziektekrediet, zoals bepaald in artikelen 228 tot 239, zijn van toepassing,
met dien verstande dat de jaren dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij de vorige
overheid, meegerekend worden voor de vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet.

Artikel 164

§ 1. Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid:

1° per uur nachtprestatie tussen 22 uur en 6 uur één kwartier extra inhaalrust.

2° per uur prestatie tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag één uur extra inhaalrust;

3° per uur prestatie tussen 0 en 24 uur op een zaterdag een half uur extra inhaalrust;

§ 2. De toeslag voor nachtprestaties is in voorkomend geval cumuleerbaar met de extra
inhaalrust voor prestaties op zaterdagen, zondagen of feestdagen.

Het uitvoerend orgaan van het bestuur stelt de periode vast waarbinnen de extra inhaalrust moet
worden genomen, volgens de bepalingen opgenomen in de arbeidstijdwetgeving.

Toe te voegen bepaling



Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouder-schap of de
mandaattoelage.

Artikel 291

§ 1. Het statutaire personeelslid in dienst op 31.12.2010 behoudt na de datum van de
inwerkingtreding van onderhavig besluit de verloven en afwezigheden die voordien aan hem
werden toegekend, voor de duur en volgens de regels die geldig waren op het ogenblik van de
toekenning. Dit ongeacht verandering van graad of functie als gevolg van interne
personeelsmobiliteit, bevordering, mutatie, of enige andere reden.

Het personeelslid in dienst op 31.12.2010 dat behoort tot het personeel in artikel 104 § 6 (cat. 3),
van het OCMW decreet, behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling
over het aantal dagen jaarlijkse vakantie, die op 31 december 2010 op grond van de plaatselijke
rechtspositieregeling van kracht was. Dit ongeacht verandering van graad of functie als gevolg
van interne personeelsmobiliteit, bevordering, mutatie, of enige andere reden.

Het personeelslid in dienst op 31.12.2010 dat behoort tot het personeel in artikel 104 § 6 (cat. 3),
van het OCMW decreet, behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling
over het aantal feestdagen, die op 31 december 2010 op grond van de plaatselijke
rechtspositieregeling van kracht was. Dit ongeacht verandering van graad of functie als gevolg
van interne personeelsmobiliteit, bevordering, mutatie, of enige andere reden.

Onderstaande alinea dient te worden geschrapt:

Het personeelslid dat aangeworven wordt als gevolg van externe personeelsmobiliteit tussen de
lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij
het OCMW de regeling over het aantal dagen jaarlijkse vakantie en feestdagen die voordien aan
hem werd toegekend.

§ 2. Aanvragen tot verlenging of vernieuwing van een verlof of afwezigheid worden beschouwd als
een nieuwe aanvraag en worden behandeld in overeenstemming met de nieuwe reglementaire
bepalingen.

§ 3. Het statutaire personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit die op de datum van
de inwerkingtreding van onderhavig besluit een regeling voor het wachtgeld geniet die gunstiger
is dan de regeling die het zou krijgen met toepassing van de nieuwe reglementaire bepalingen,
behoudt die regeling voor de verdere duur van de lopende periode van disponibiliteit.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Deskundige erfgoed en informatiebeheer: vastleggen van de selectieprocedure.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invulling en aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van deskundige erfgoed
en informatiebeheer

Feitelijke
aanleiding

De huidige functie deskundige documentbeheer en erfgoed (B1-3) wordt geheroriënteerd
naar een nieuwe functie deskundige erfgoed en informatiebeheer (B1-3). De functie deskundige
erfgoed en informatiebeheer werd vacant verklaard in de raad van 20 februari 2014.

Beoordeling 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.

We stellen voor om in deze raadszitting over het volgende te beslissen:
 het aanleggen van een verlengbare werfreserve van maximaal 2 jaar voor deze vacature
 de selectieprocedure voor de invulling van deze functie

Financiële
toetsing

Budget Dit is een besparing.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 20 februari 2014 akkoord met de vacantverklaring van de functie
deskundige erfgoed en informatiebeheer

Besluitvormings-
proces

 MAT van 5 februari 2014

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

. DDe selectieprocedures voor de functie deskundige erfgoed en informatiebeheer als volgt vast te
legleggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o de VDAB-databank
o het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
o de sociale media, met verwijzing naar de website
o eventueel de betrokken scholen, VVSG website

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking contractueel volgens het vermeld VTE zal

ingevuld worden



o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later

dan de datum van bekendmaking

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor de functie voor maximum 2 jaar,
te rekenen vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste
gedeelte van de selectieprocedure is afgesloten

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De Raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de functie.

 de Raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit
een zelfstandige activiteit ten belope van max. 6 jaar

De selectieprocedure voor de functiespecifieke zaken voor deskundige erfgoed en
informatiebeheer vast te leggen als volgt:

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met het diploma:

algemeen bachelor met minimum 1 jaar relevante werk ervaring m.b.t. erfgoed en
informatiebeheer

 de selectiecriteria zijn:

 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 resultaatsgerichtheid
 vakkennis

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:
o uitwerken van 2 functie gerelateerde cases

 mondelinge proef:
o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 24 maart 2014
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 11 april 2014
 schriftelijke proef 23 april 2014
 mondelinge proef 7 mei (voormiddag), 8 mei (namiddag),

13 mei (namiddag) 2014
 aanstelling in de Raad 15 mei 2014

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten
 de kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%

voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef
 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de

kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:
 Eliza Bruneel, Coördinator toerisme Kortrijk, extern
 Tom haeck, Archivaris, OCMW Gent, extern
 Nick vandommele, stafmedewerker B&O
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury



Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 24 april 2014
 aanstelling in de raad van 15 mei 2014

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 37

Onderwerp Verantwoordelijke kinderopvang. Vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invulling en aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van verantwoordelijke
kinderopvang.

Feitelijke
aanleiding

De dienst kinderopvang is sinds 1 januari 2014 vanuit de Stad overgenomen door het OCMW.
De leidinggevende van de voorschoolse opvang (of dagopvang), Het Blokkenhuis, nam ontslag
vóór de datum van overname.

Beoordeling De leiding van het Blokkenhuis wordt sedert de overname waargenomen door een leidinggevende
van de vzw Zusters Augustinessen tot 30 juni 2014. Ondertussen is het nodig om de functie
vacant te verklaren en over te gaan tot het organiseren van een selectieprocedure.

De functie van leidinggevende in de kinderopvang is één van de functies die werd aangevraagd in
het kader van sociale maribel in de raad van 20 februari 2014. Indien we deze functie vanuit de
sociale maribel toegewezen krijgen, moet ze ingevuld zijn in de periode van 1 april tot 30 juni van
dit jaar.

Vanaf 1 april 2014 vaardigt de Minister van Welzijn een nieuw ministerieel besluit uit dat de
diplomavoorwaarden bepaalt voor een verantwoordelijke kinderopvang in de dagopvang (nog niet
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). Om iemand te kunnen aanstellen vóór 30 juni e.k., is
het nodig het vacaturebericht vanaf 21 maart te kunnen publiceren (onder voorbehoud van
publicatie van het MB.

We stellen daarom voor om in deze raadszitting over het volgende te beslissen:
 de vacantverklaring van de functie van verantwoordelijke kinderopvang, voltijds,

contractueel
 het aanleggen van een verlengbare werfreserve van 2 jaar
 de selectieprocedure voor de invulling van deze functie

Financiële
toetsing

Budget Voorzien vermits het een vervanging is.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan
 MB tot vaststelling van de kwalificatiebewijzen voor verantwoordelijke kinderopvang

Eerdere
beslissingen

 Raad 20 februari 2014 Sociale Maribel

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

1. De functie van verantwoordelijke in de kinderopvang vacant te verklaren en contractueel in te
vullen via werving – niveau B1-3, voltijds



2 De selectieprocedure voor de functie verantwoordelijke kinderopvang als volgt vast te
legleggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o de VDAB-databank
o het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief
o de sociale media, met verwijzing naar de website

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking contractueel volgens het vermeld VTE zal

ingevuld worden
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later

dan de datum van bekendmaking

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor de functie voor 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De Raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de functie.

 de Raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit
een zelfstandige activiteit ten belope van max. 6 jaar

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die voldoen aan
onderstaande vereisten (zoals bepaald in het ontwerp ministrieel besluit dat van kracht
gaat op 1 april 2014):

1. Bacherlordiploma in één van de onderstaande richtingen:

 onderwijs
o kleuter – lager en secundair onderwijs

 sociaal-agogisch werk
o sociaal werk
o pedagogiek van het jonge kind
o gezinswetenschappen
o maatschappelijke veiligheid
o sociale readaptatie wetenschappen
o orthopedagogiek
o toegepaste psychologie

 verpleegkunde

 psychologische en pedagogische richtingen
o bachelor in de psychologie of pedagogiek

2. Algemeen bachelordiploma (dus niet éénn van de bovenstaande), maar hier bovenop
een postgraduaat ‘leidinggevende in de kinderopvang’ behaald bij de Artevelde
Hogeschool of een postgraduaat ‘verantwoordelijke in de kinderopvang’ behaald aan de
Karel De Grote Hogeschool.

3. Algemeen bachelordiploma (dus niet één van de bovenstaande) met in de voorbije 5
jaar minstens 3 jaar ervaring in de functie van verantwoordelijke kinderopvang (specifiek
dagopvang)

 de selectiecriteria zijn:

 plannen en organiseren
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 kwaliteitsvol werken
 leidinggeven



 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van 2 functie gerelateerde cases + een aantal concrete
situatieschetsen uit het werkveld

 mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o rollenspel
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 21 maart 2014
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 4 april 2014
 schriftelijke proef 10 april 2014
 mondelinge proef 24 en 29 april 2014
 aanstelling in de Raad 15 mei 2014

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten
 de kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%

voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef
 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de

kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Peter Masschelein, verantwoordelijke kinderdagverblijf De Speelboot OCMW Roeselare,
extern

 Ine Barbary, verantwoordelijke ziekendienst kindercentrum Waregem, extern
 Nele Hofman, directeur Welzijn, stad en OCMW Kortrijk, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

3. Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 24 april 2014
 aanstelling in de raad van 15 mei 2014

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 38

Onderwerp Personeelsdeskundige. Vastleggen selectieprocedure en weigering en aanvaarding van de
kandidaten.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Externe mobiliteit – aktename selectieprocedure voor het aanleggen van een gemeenschappelijke
wervingsreserve OCMW – stad Kortrijk voor de functie van personeelsdeskundige + aanvaarden
en weigering van de kandidaten.

Feitelijke
aanleiding

In de raad van 20 februari jl. werd beslist tot het aanleggen van een gemeenschappelijke
werfreserve OCMW – stad Kortrijk voor de functie van personeelsdeskundige.

Beoordeling De raad gaf op 20 februari 2014 aan de personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de
volledige selectieprocedure, samen met de personeelsdienst van stad Kortrijk. Het mandaat werd
verleend mits aktename van de selectieprocedure in de huidige raadszitting.

Diplomavoorwaarden

De raad dient de diplomavoorwaarden vast te stellen. De functie van personeelsdeskundige
situeert zich in het bachelorniveau.

Omwille van de specificiteit van de functie en de nood aan directe inzetbaarheid voor de
vervanging bij het OCMW, willen we een preselectie organiseren op basis van volgende objectieve
criteria:

 in het bezit zijn van een algemeen bachelor diploma EN minimum 1 jaar relevante
ervaring in loonadministratie hebben

 in het bezit zijn van een diploma bachelor in sociaal werk, afstudeerrichting
personeelswerk, sociaal juridische dienstverlening en maatschappelijke advisering
(laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen)

 in het bezit van een algemeen bachelor diploma EN een aanvullend diploma adviseur
payroll en sociale wetgeving gevolgd bij Syntra (laatstejaarsstudenten kunnen ook
deelnemen).

Alleen de mensen die voor 1 van deze criteria in aanmerking komen, gaan door naar de volgende
selectiestap: de schriftelijke proef.

Aanvaarding kandidaten
In totaal schreven zich x personen in. X personen dienen geweigerd te worden omdat ze niet
voldoen aan het gevraagde diploma algemeen bachelor. X personen kunnen aanvaard worden.

Aktename raad

We vragen de Raad om akte te nemen van:

 de selectieprocedure voor het aanleggen van deze gemeenschappelijke wervingsreserve

 de inhoud van de gezamenlijke oproep tot de kandidaten

 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van maximaal 2 jaar waaruit kan
geput worden bij toekomstige vacatures bij OCMW of stad Kortrijk

 het reglement voor het benutten van de wervingsreserve door zowel Stad als OCMW
Kortrijk (in bijlage)

 de samenstelling van de gezamenlijke selectiecommissie

We vragen de Raad te beslissen over:

 de aanvaarding en weigering van de kandidaten om door te gaan naar de preselectie

Financiële Budget Niet van toepassing vermits het een werfreserve is.



toetsing Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 20 februari 2014 akkoord met het aanleggen van een
gemeenschappelijke werfreserve OCMW en stad Kortrijk voor de functie van
personeelsdeskundige

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

. D1. Akte te nemen van de uitgewerkte acties, zoals bepaald in de Raadszitting van 20 februari jl.:

 de vacature is intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 de VDAB-databank
 het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 eventueel de betrokken scholen
 het inter en intranet van stad Kortrijk en de stadskrant extra

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

 de naam van de betrekking
 de vermelding dat de kandidaten zowel bij Stad als OCMW Kortrijk kunnen tewerkgesteld

worden
 de vermelding dat de betrekking bij vacatures contractueel zal ingevuld worden
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
 de contactpersonen waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de leidinggevende en

de selectieverantwoordelijke van het OCMW
 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later dan de

datum van bekendmaking

 het reglement voor het uitputten van de gezamenlijke wervingsreserve: in bijlage

2. Akte te nemen van de uitwerking van de gezamenlijke selectieprocedure als volgt:

 alleen de kandidaten met een algemeen bachelordiploma worden toegelaten tot de
preselectie

 de aard van de procedure is een gewoon examen, dat resulteert in de opsomming van de
geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie. Gedurende de tijd van de
wervingsreserve kiezen de aanstellende overheden van Stad en OCMW uit deze lijst een
kandidaat voor de invulling van een vacature voor de functie van personeelsdeskundige.

 de gezamenlijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
 Joke Hennion, verantwoordelijke thuiszorg OCMW Waregem, extern
 Gerd Dumortier, sociaal adviseur stad Kortrijk, extern
 Katrien Remaut, teamverantwoordelijke loonadministratien intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

 de selectiecriteria zijn:

 vakkennis
 zelfstandig werken
 samenwerken
 resultaatsgerichtheid
 klantgerichtheid
 kwaliteitsvol werken
 organisatiebetrokkenheid



 de selectietechnieken zijn:

 een preselectie op basis van objectieve criteria
 een schriftelijke proef: uitwerken van 2 functie gerelateerde cases + bevraging van

een aantal begrippen
 een mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 24 februari 2014
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 12 maart 2014
 preselectie 21 maart 2014
 schriftelijke proef 26 maart 2014
 mondelinge proef 4 april 2014
 vaststelling wervingsreserve Raad 24 april 2014

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn en opgenomen te worden in de
wervingsreserve:

 bij de preselectie gaan alleen de kandidaten door naar de selectieproeven met
volgende diploma’s en nodige ervaring:

o in het bezit zijn van een algemeen bachelor diploma EN minimum 1 jaar
relevante ervaring in loonadministratie hebben

o in het bezit zijn van een diploma bachelor in sociaal werk, afstudeerrichting
personeelswerk, sociaal juridische dienstverlening en maatschappelijke
advisering (laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen)

o in het bezit van een algemeen bachelor diploma EN een aanvullend diploma
adviseur payroll en sociale wetgeving gevolgd bij Syntra (laatstejaarsstudenten
kunnen ook deelnemen)

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%
voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef

 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de
kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

3. tot het aanleggen van een verlengbare gemeenschappelijke wervingsreserve voor de duur van
2 jaar, die ingaat vanaf 1 mei 2014

4. tot aanvaarding van de kandidaten die voldoen aan de toelatings- en aanwervings-
voorwaarden:

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. tot weigering van de kandidaten die niet voldoen aan de diplomavoorwaarde algemeen
bachelor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



RAADSNOTA

Openbare zitting van 20 maart 2014 | punt 39

Onderwerp Diverse vacantverklaringen sociale maribel. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invulling van de door de sociale maribel toegekende functies

Feitelijke
aanleiding

De raad besliste in de zitting van 20 februari 2014 tot de aanvraag van 8 VTE’s functies in het kader
van sociale maribel.

Beoordeling De Raad verklaarde zich op 20 februari 2014 akkoord met de aanvraag van 8 onderstaande VTE
met bijhorende prioriteit in het kader van sociale maribel.

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 personeelsdienst heeft deze aanvraag voor de deadline van 28 februari ingediend bij de RSZPPO.
In de loop van de maand maart zal het OCMW bericht krijgen hoeveel van deze 8 functies worden
toegewezen. Het OCMW beschikt over een termijn van 3 maanden om de wervingen te realiseren,
met name van 1 april tot en met 30 juni 2014.

Omwille van de krappe timing vragen wij aan de Raad de toestemming om van zodra we van de
RSZPPO officiële bevestiging krijgen van de toekenning van het aantal VTE’s, aan de
personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de volledige selectieprocedure en
het verspreiden van de vacatureberichten. De officiële bevestiging van de RSZPPO wordt verwacht
in de loop van maart. De Raad kan hiervan akte nemen in de raadszitting van 24 april e.k. waar
tevens eventueel ook al over het aanvaarden of weigeren van de kandidaten voor deze
selectieprocedures kan beslist worden. De aanstellingen zijn voorzien voor de Raad van 15 mei
of de Raad van 26 juni 2014. De functie van leidinggevende in de kinderopvang (blokkenhuis) moet
hoe dan ook ingevuld worden. Het voorstel tot vacantverklaring wordt in een afzonderlijke nota
geagendeerd.

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, mits aanvullend krediet voorzien wordt.



Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

VB van 11 februari 2014
Raad van 20 februari

Besluitvormings-
proces

 VB van 11 februari 2014
 Raad van 20 februari 2014

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

1. De toegekende functies sociale maribel vacant te verklaren

2. de personeelsdienst bij officiële goedkeuring van de RSZPPO m.b.t. de 8 aangevraagde
VTE’s de opdracht te geven om het volgende uit te werken:

 de opmaak van een oproep of verschillende oproepen (afhankelijk van het aantal
goedgekeurde VTE’s) voor de kandidaten. De oproep(en) mogen verspreid worden
van zodra we de officiële goedkeuring van RSZPPO ontvangen hebben

 de uitwerking van de volledige selectieprocedure(s)
 de samenstelling van de noodzakelijke selectiecommissie(s)

3. akte te nemen van uitgewerkte acties, vermeld in punt 1, in de Raad van 24 april 2014

Opvolging en
communicatie


