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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Aanvraag bij het Ministerie van de VIPA-gebruikstoelage 2014 voor De Weister.

3. Verslaggeving terugbetaalde internetkosten 2013.

4. Motie tot het optrekken van de inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens. Ondertekening.

5. Tussenkomsten in ouderbijdragen voor kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

6. Nieuwe tarieven voor de buitenschoolse opvang. Voorstel tot goedkeuring.

7. Uitbreiding van het aantal erkende plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

8. Flanders Care: project ALTEBIS (Alarmering TElevic BISsegem). Voorstel tot goedkeuring.

9. Aanvraag tot erkenning als groep van assistentiewoningen. Voorstel tot goedkeuring.

10. Gunningsprocedure computercursussen lokale dienstencentra. Voorstel tot goedkeuring.

11. Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-

Maartenskerkhof. Voorstel tot gunning.

12. Begijnhof. Restauratie beeld Christus op de koude steen. Voorstel tot gunning.

13. Restauratie fase 5 Sint-Annazaal Sint-Elisabethbegijnhof. Goedkeuring termijnverlenging met 60 werkdagen.

14. Inrichten belevingscentrum Sint-Elisabethbegijnhof. Goedkeuring verrekening 2: termijnverlenging met 60

kalenderdagen.

15. Vernieuwen cv ketels Klooster. Voorstel tot gunning.

16. Tuinonderhoud WZC Biezenheem en WZC De Weister. Voorstel tot gunning.

17. Raamcontract leveren brood en gebak voor een periode van 3 jaar. Voorstel tot gunning.

18. Raamcontract keuringen. Voorstel tot gunning.

19. Aankoop gordijnen binnen het raamcontract voor 17 sociale huurappartementen en 6 studio’s, Dam 49-53

Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

20. Aanpassen HS cabine Damastweverstraat 3 . Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te

schrijven firma's.

21. Aanleg rioolwaterzuiveringsinfrastructuur nabij Lichtendal. Vestiging erfdienstbaarheid.

22. Sociale maribel – toekenning subsidie en wijziging prioriteit.

23. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanstelling raadsman.

2. Aanvaarding en weigering van de kandidaten deskundige erfgoed en informatiebeheer.

3. Aanvaarding en weigering van de kandidaturen verantwoordelijke kinderopvang.

4. Externe personeelsmobiliteit personeelsdeskundige: vaststellen van de werfreserve.

5. Evaluatie decretale graden: bijzondere evaluatie secretaris.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 24 april 2014 | punt 2

Onderwerp Aanvraag bij het Ministerie van de VIPA-gebruikstoelage 2014 voor De Weister.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Verkrijgen van VIPA-gebruikstoelage

Feitelijke
aanleiding

De Weister is gebouwd met alternatieve VIPA-subsidiëring. Het begrip ‘alternatieve’ betekent dat
het Ministerie de 60% investeringssubsidie niet stort naarmate het OCMW betaalde facturen
voorlegt aan het Ministerie. De subsidie wordt betaald bij wijze van 20 jaarlijkse
gebruikstoelagen.
Voor De Weister is die jaarlijkse gebruikstoelage vastgesteld op 237.578,22 EUR. Dit bedrag is
berekend op basis van de klassieke VIPA-regeling waarbij ook een intrestvergoeding opgenomen
is ter vergoeding van de gespreide betaling.

Betalingsmodaliteiten:
 Moet jaarlijks door het Bestuur aangevraagd worden
 Is betaalbaar mits voor het betreffend jaar voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Is gebudgetteerd

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 VIPA-reglementering

Eerdere
beslissingen

 Eerdere aanvragen tot uitbetaling: OCMW-Raad 28 mei 2009; 20 januari 2011; 17 maart
2011; 16 februari 2012, 18 april 2013

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot het woonzorgcentrum De Weister bekrachtigt de Raad de aanvraag bij het
Ministerie tot uitbetaling van de gebruikstoelage 2014, een bedrag van 237.578,20 EUR.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verslaggeving terugbetaalde internetkosten 2013.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Overeenkomstig artikel 48 van het huishoudelijk reglement, laatst gewijzigd bij Raadsbeslissing
20 juni 2013, wordt aan de Raadsleden sinds 2009 een tussenkomst in de communicatiekosten
toegekend, bedrag geplafonneerd op 500,00 EUR per jaar. Deze kosten moeten verantwoord
worden met bewijsstukken.

Het reglement voorziet dat jaarlijks een verslag van deze terugbetaalde kosten wordt voorgelegd
aan de Raad.

Art art 48 § 1 Het OCMW kent aan de raadsleden zesmaandelijks een tussenkomst in de
communicatiekosten (vb. internetabonnement, printer, printbenodigdheden) toe, voor
zover ze verband houden met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van het mandaat, tot een maximaal bedrag van € 500 per jaar.
§ 2 De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. raadsleden kunnen een
standaardformulier voor de aangifte downloaden op het extranet. Om te vermijden dat
bepaalde kosten tweemaal terugbetaald worden, bevat het standaardformulier een
verklaring op eer dat het betrokken raadslid geen terugbetaling geniet van andere
instellingen voor dezelfde teruggave; tevens moet een kopie van de facturen erbij gevoegd
worden.
§ 3 Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten
van de raadsleden. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad.
§ 4 De secretaris beoordeelt of deze kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit
artikel.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Huishoudelijk reglement artikel 48.

Eerdere
beslissingen

 Raad 25 augustus 2011
 Raad 26 april 2012
 Raad 18 april 2013

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt hierbij verslag gegeven van de in 2013
gedane OCMW-tussenkomsten ‘internetkosten’ aan de Raadsleden:

Aantal Raadsleden → 9
Tussenkomst ‘internet’ → 4.046,22 EUR

De Raad neemt akte van deze kosten.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Motie tot het optrekken van de inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens. Voorstel
tot ondertekening.

Indiener Dirk De Vos Dienst Sociale dienst & activering

Doelstelling Ondertekenen van de motie

Feitelijke
aanleiding

Brief van het welzijnsconsortium d.d. 10/03/2014

Beoordeling Vorig jaar op 17 oktober lanceerde het Netwerk tegen Armoede de campagne: “Geen federale
regering zonder optrekken inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens”.

Veel uitkeringen duiken nog ver onder de Europese armoedegrens van 1.000 euro voor een
alleenstaande en 2.100 euro voor een gezin met kinderen. Het Netwerk tegen Armoede raamt de
verhoging van alle uitkeringen tot de armoedegrens op een kostprijs van circa 1,5 miljard euro
(op basis van een berekening door het Rekenhof uit 2008). Het Netwerk stelde een ontwerpmotie.
Ook de VVSG pleitte al voor een verhoging van het leefloon tot de armoedegrens.
Ook in onze regio hebben minstens 15% van de inwoners beperkte budgettaire mogelijkheden
waardoor ze minder kunnen deelnemen aan de samenleving. Kwaliteitsvol wonen, zorgen voor de
fysieke en psychische gezondheid, talentontwikkeling door bijscholing, even de batterijen opladen
door te kunnen proeven van het ruime aanbod aan vrije tijd, ontspanning, sport en cultuur…
behoren voor velen minder en voor sommigen helemaal niet tot de mogelijkheden. Het
Welzijnsconsortium roept de OCMW’s uit de regio op om de motie goed te keuren en de petitie
mee te ondertekenen.
Ons centrum neemt zijn verantwoordelijkheid op om een menswaardig inkomen te verzekeren,
maar de beleidskeuzes en aanhoudende inspanningen van hogere overheden zijn cruciaal om
inkomensarmoede uit de wereld te helpen. Vandaar het voorstel om positief gevolg te geven aan
de oproep.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Brief van het welzijnsconsortium
 Ontwerpmotie

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De motie en petitie van het Netwerk tegen Armoede wordt goedgekeurd en ondertekend:
Het OCMW van Kortrijk vraagt dat in het volgende federaal regeerakkoord voorzien wordt dat alle
inkomens en uitkeringen onder de Europese armoedegrens minstens tot aan die grens
opgetrokken worden (€1.000/maand voor een alleenstaande en €2.101/maand voor een gezin
met kinderen).

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Tussenkomsten in ouderbijdragen voor kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Dirk De Vos Dienst Sociale Dienst

Doelstelling Betaalbare kinderopvang

Feitelijke
aanleiding

Armoedeplan Kortrijk

Beoordeling In Kortrijk zijn er 1.163 opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Van het totaal aantal
opvangplaatsen is 71 % inkomensgerelateerd (826 plaatsen) , d.w.z. dat ouders een bijdrage
betalen in verhouding tot hun inkomen. Voor de niet-inkomensgerelateerde opvang (337
plaatsen) betalen ouders een vaste bijdrage die verschilt naargelang de aanbieder en schommelt
tussen 18 en 25 euro. De Vlaamse overheid werkt aan een groeipad voor de
inkomensgerelateerde kinderopvang, maar voorlopig zijn dit de cijfers.

We mogen aannemen dat het vooral gezinnen zijn met een laag inkomen die op zoek gaan naar
inkomensgerelateerde kinderopvang en dat gezinnen met hoog inkomen daar weinig belang aan
hechten. Maar door het tekort aan opvangplaatsen is het niet altijd mogelijk voor gezinnen met
een beperkt inkomen om inkomensgerelateerde kinderopvang te vinden, zeker niet wanneer dit in
het kader van een arbeidstraject binnen een relatief korte periode moet gebeuren. Het komt ook
voor dat gezinnen beroep doen op een niet inkomensgerelateerde opvang en door
omstandigheden – door wijzigingen in de gezinssamenstelling of in het gezinsinkomen bvb. - niet
meer in staat zijn om de opvang verder te blijven betalen. In dergelijke situaties zouden we
voorstellen om een tussenkomst van het OCMW te verlenen. Om het systeem eenvoudig en
duidelijk te houden, zouden we werken naar analogie met de inkomensgerelateerde
kinderopvang. De kinderopvang rekent de vaste prijs aan, maar het OCMW komt tussen voor het
verschil tussen de vaste prijs en de prijs berekend op basis van het inkomen via de module van
K&G. Bij voorkeur betaalt het OCMW de tussenkomst rechtstreeks aan de opvangvoorziening.

Het is moeilijk om de exacte budgettaire impact van dit voorstel te berekenen.
Kind en gezin bezorgde ons een vergelijkende tabel met het aantal kindcodes per klasse
inkomenstarief tussen alle IKG-locaties in Kortrijk en de rest van Vlaanderen.

Klasse inkomenstarief
Alle IKG-locaties

(n=10.808)
Kortrijk
(n=256)

minimum = 1,54 7,98% 5,86%

1,55 - 4,99 5,88% 3,52%

5,00 - 9,99 12,87% 14,06%

10,00 - 14,99 22,73% 20,70%

15,00 - 19,99 31,57% 39,06%

20,00 - 24,99 17,51% 16,80%

25,00 - 27,35 0,90% 0,00%

maximum = 27,36 0,56% 0,00%

Totaal 100,00% 100,00%

Alle opvang inkomensgerelateerd maken, zou een zware budgettaire inspanning vergen, ook al
mag de spreiding van het inkomstentarief in de bovenstaande tabel niet doorgetrokken worden
naar de niet inkomensgerelateerde kinderopvang waarin de gezinnen met een laag inkomen veel
minder vertegenwoordigd zijn. Vanaf een bepaald inkomen is het trouwens financieel voordeliger
om te kiezen voor een opvang met een vaste prijs. Het is m.a.w. vanuit het standpunt van een
deel van de gebruikers niet eens wenselijk dat alle opvang inkomensgerelateerd wordt.

We stellen voor om te starten met een selectieve toekenning van tussenkomsten aan ouders en
de tussenkomsten te verlenen in enkele behartenswaardige situaties.
De concrete situaties:
 Een arbeidstraject komt in het gedrang omdat geen inkomensgerelateerde kinderopvang

wordt gevonden.
 De niet inkomensgerelateerde kinderopvang kan niet meer betaald worden en uit het sociaal



onderzoek blijkt dat de kostprijs in verhouding tot het inkomen te hoog, bvb. door een niet
geplande daling van het gezinsinkomen.

De tussenkomsten worden opgelijst en toegekend door het BCSD.

De mogelijkheid om een tussenkomst in niet-inkomensgerelateerde kinderopvang te bekomen
wordt via diverse kanalen gecommuniceerd. Aan de kinderopvanginitiatieven via het Lokaal
Overleg Kinderopvang en het overleg met de zelfstandigen. Aan de ouders via o.a. de stadskrant
en de website.

De regeling wordt na één jaar geëvalueerd

In rand:
 de inkomensgerelateerde kinderopvang krijgt een hogere vergoeding van Kind en Gezin dan

de dagprijs van de niet inkomensgerelateerde opvang. Deze nota komt niet tegemoet aan dit
verschil in en aan de daaruit voortvloeiende verzuchtingen in de sector. Deze nota focust
uitsluitend op de tussenkomsten aan ouders.

 er worden acties ondernomen om het aantal kinderopvangplaatsen in Kortrijk te verhogen. Er
wordt in samenspraak met het Ondernemersloket van de stad Kortrijk een
ondersteuningspakket uitgewerkt waarbij een starterspremie voorzien wordt op basis van het
aantal kinderopvangplaatsen en een coachingstraject voor startende ondernemers in de
kinderopvang. Door het aantal opvangplaatsen te verhogen willen we de toegankelijkheid van
de kinderopvang verhogen voor kansengroepen.

Financiële
toetsing

Budget Voor 2014: € 41.250 (15 opvangplaats, gemiddelde tussenkomst van €
12,50 over 220 dagen).
Vanaf 2015: € 82.500 (30 opvangplaatsen met een gemiddelde tussenkomst
van € 12,50 over 220 dagen).

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Toekennen van tussenkomsten in de ouderbijdragen van niet inkomensgerelateerde kinderopvang
à rato van het verschil tussen de forfaitaire bijdrage en de bijdrage volgens de
berekeningsmodule van Kind & Gezin, in situaties waarbij:
 een arbeidstraject komt in het gedrang omdat geen inkomensgerelateerde kinderopvang

wordt gevonden.
 de niet inkomensgerelateerde kinderopvang kan niet meer betaald worden en uit het sociaal

onderzoek blijkt dat de kostprijs in verhouding tot het inkomen te hoog, bvb. door een niet
geplande daling van het gezinsinkomen.

Deze tussenkomsten worden toegekend vanaf 1 juni 2014 en de regeling wordt na één jaar
geëvalueerd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Nieuwe tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie Welzijn/Kinderopvang

Doelstelling Nieuwe tarieven buitenschoolse opvang

Feitelijke
aanleiding

De buitenschoolse opvang De Puzzel kent momenteel 3 locaties (Pieter De Conincklaan,
Peperstraat Heule, Condédreef).
We hebben een erkenning voor 130 plaatsen.
De laatste prijsaanpassing dateert van januari 2011.

Beoordeling De buitenschoolse opvang moet voor zijn tariefzetting reglementering van Kind en Gezin volgen
i.f.v buitenschoolse opvang. Is ander reglement dan de voorschoolse opvang van 0-3 waar er
inkomens gerelateerde en niet inkomensgerelateerd gewerkt wordt.
In de buitenschoolse opvang wordt er voor de tarieven gewerkt met 4 schalen.
Per halfuur
Korte opvang tussen 0-3uur
Halve dag 3-6u
Volle dag 6u en meer.

De buitenschoolse opvang wordt in Kortrijk door verschillende initiatieven aangeboden. Een grote
aanbieder is het H. Hart naast de Puzzel. Daarnaast zijn er verschillende scholen met aanbod aan
buitenschoolse opvang tijdens schooldagen.
H. Hart en de Puzzel zijn de enige aanbieders IBO in de stad.

Om een goede prijsaanpassing mogelijk te maken hebben we een benchmark gemaakt met
enerzijds H. Hart, maar ook met andere aanbieders in de regio (hieronder een selectie), en
anderzijds met tarieven bepaald door Kind en Gezin.
Kind en Gezin bepaalt immers het minimum en het maximum die kan gevraagd worden.
In de Puzzel werken we sedert 1 januari 2014 ook met de mogelijkheid sociaal tarief aan te
vragen.

De verantwoordelijke van de Puzzel heeft benchmark gemaakt met een 9 andere IBO’s. H Hart
Kortrijk, maar ook uit de streek (zie onder, enkele hierin opgesomd)
Kolom Puzzel nu geeft huidige prijszetting weer, laatste kolom nieuw voorstel.
Vooral voor een volle dag zitten we momenteel merkbaar goedkoop. Het voorstel nu maakt een
sprong maar is verdedigbaar gezien andere initiatieven; gezien sociaal tarief (zie verder) en
gezien fiscale aftrek.

Puzzel
nu

min max H. Hart Waregem
privé

Anzegem Gemiddeld
van 9
IBO’s

voorstel

Halfuur 0,8 0,77 Nvt 0,95 0,83 0,89 0,95 0,9

Korte
opvang

3,5 2,87 4,65 4,3 3,29 3,8 3,98 4

Halve
dag

6 4,3 7 6,5 6,06 5,8 6,06 6

Volle
dag

9,5 8,55 13,99 12,5 13,01 11,8 11,59 11,5

Voorstel zou zijn om dit te laten ingaan vanaf 1 september 2014.
Dan kunnen we hier gericht op communiceren.
We stellen voor de prijzen ook jaarlijks te actualiseren om te vermijden naar de toekomst dat we
nog dergelijke sprongen moeten maken.

Door hogere prijzen aan te rekenen aan ouders die dit kunnen betalen, willen we ook inzetten op
het sociaal tarief voor hen die dit nodig hebben. Inzetten op een sterk uitgebouwd sociaal tarief is
een extra troef die het OCMW heeft in het aanbieden van buitenschoolse kinderopvang.
Sociaal tarief bedraagt 50% van de prijs en wordt toegekend aan gezinnen met omniostatuut. (ter
info Grensbedragen van inkomens 2013, bruto belastbaar 16.306,86, te verhogen indien
bijkomende gezinsleden met 3.018,84, statuut aan te vragen bij mutualiteit) Jaarlijks opnieuw
aan te vragen.



Daarnaast wordt er ook bewust ingezet op occasionele opvang waardoor De Puzzel kort op de bal
kan spelen bij aanvragen voor opvang in welbepaalde situatie zoals het starten van opleiding of
een tewerkstellingstraject, gewijzigde gezinssituaties, etc.

Deze prijsaanpassing kan resulteren in een meeropbrengst van 22.000euro eens vol jaar in
uitvoering.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met nieuwe tarieven van de buitenschoolse kinderopvang.
De tarieven gaan in vanaf 1 september 2014.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Uitbreiding van het aantal erkende plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst directie Kinderopvang/ wonen en zorg

Doelstelling Uitbreiden aantal erkende plaatsen buitenschoolse opvang

Feitelijke
aanleiding

De buitenschoolse opvang De Puzzel kent momenteel 3 locaties (Pieter De Conincklaan,
Peperstraat Heule, Condédreef).
We hebben een erkenning voor 130 plaatsen vandaag. In de Condé 74 plaatsen, Heule 42
plaatsen (waarvan 28 gesubsidieerd), Pieter De Conincklaan 14 plaatsen.
Daarnaast kent de buitenschoolse opvang ook financiële ondersteuning voor 5 occasionele
plaatsen. (tijdelijke opvang van max 6 maand)
De vraag is echter groter dan het aanbod.

Beoordeling Gezien de hoge vraag, gezien de ruimte in de Condé stellen we voor het aantal erkende plaatsen
van 74 naar 84 te verhogen.

In de feiten kennen we reeds een bezetting van 84 plaatsen, maar deze werd niet erkend door
Kind en Gezin.

In functie van een degelijk beleid, antwoord op inspectie maar ook van degelijk aanbod aan
buitenschoolse stellen we voor een aanvraag te richten naar Kind en Gezin voor uitbreiding
plaatsen naar 84.
Deze plaatsen zullen niet gesubsidieerd zijn, maar worden op vandaag ook reeds benut. Dit heeft
dan ook in vergelijking met situatie vandaag geen financiële consequenties.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met uitbreiding van erkenning De Puzzel Condé van 74 naar 84 plaatsen en
richt een schrijven naar Kind en Gezin.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Flanders Care: project ALTEBIS (Alarmering TElevic BISsegem). Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Kris Vermael en Nick Vandommele Dienst WZW en B&O

Doelstelling Link met strategisch meerjarenplan 2014-2019
Beleidsdoelstelling 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s
 Actieplan 6.1. Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief

ouderenbeleid. We wensen dat alle Kortrijkzanen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. We hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. We bieden betaalbare
hulp- en dienstverlening aan in verschillende steunpunten of indien nodig aan huis.

 Actieplan 6.5 Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.
 Met de projecten zorginnovatie willen we in samenwerking met bedrijven, onderzoekscentra,

medewerkers en de overheid, creatief zoeken naar nieuwe diensten en producten.
Empowerment van de ouder staat hierbij centraal. We willen met de projectwerking een
toename van de autonomie van de oudere bereiken waardoor de afhankelijkheid van
professionele hulp tot het strikte minimum herleidt kan worden. Dit moet bovendien op
termijn leiden tot daling van de werkdruk. We willen daarbij hulpvragen bij alarmering,
voeding en het aan- en uitkleden analyseren en faciliteren.

Feitelijke
aanleiding

 De noodzakelijke investeringen voorzien in het strategisch meerjarenplan voor de renovatie
van de telefooncentrales als opportuniteit aanwenden

 Opportuniteit projectoproep Flanders Care – demonstratieprojecten

Beoordeling Omschrijving
Een innovatief alarmsysteem voor thuis- of in serviceflats wonende ouderen met coördinatie
vanuit lokaal woonzorgcentrum.

Doelstelling
Ouderen empoweren i.f.v. een duurzame thuiszorg door een persoonlijk alarm & adviessysteem.

Concreet: De cliënt die thuis of in een assistentiewoning (serviceflat) woont, kan een device
bekomen waarmee die hulpvrager via een draadloze oproepknop een oproep kan doen naar een
verpleegkundige in het WZC. Die verpleegkundige kan via een smartphone auditief en visueel in
contact komen met de hulpvragende oudere. Zo nodig noodhulp inschakelen ( huisarts,
mantelzorg, buren, nooddiensten…), de familie verwittigen of in andere situaties adviezen
verlenen of op een afgesproken tijdstip informeren naar de toestand van de oudere.

In dit project wordt het lokaal woonzorgcentrum van Bissegem (Biezenheem) ingeschakeld:
voor de coördinatie van de hulpverlening in noodsituaties
als adviesverstrekker wanneer de oudere of mantelzorg wordt geconfronteerd met zorgknelpunten
als aanspreekpunt om isolement te voorkomen.

In de campus te Bissegem bevindt zich eveneens een lokaal dienstencentrum (De Vlaskapelle).
De sociaal verpleegkundige zal bovenop de dienstverlening van het woonzorgcentrum instaan
voor adviezen voor zorgcoördinatie of andere thuiszorgvragen.

Innovatie
Eerste Vlaams WZC dat instaat voor de zorgcoördinatie bij alarmering van lokale hulpvragers met
faciliteiten voor videocommunicatie en voor het verlenen van advies.

Partnerschap
Televic: staat in voor de technische dienstverlening – uitrol devices bij klanten
Vives: voert de analyses uit, noodzakelijk voor de evidence based kwaliteitsanalyse van de
dienstverlening en de opmaak van het business model
OCMW Kortrijk: staat in voor de dienstverlening en de integratie in de zorgverlening

Werkwijze - timing
Technische afstemming
Integratie bij 20 ouderen in assistentiewoningen juni 2014- december 2014
Integratie bij 20 ouderen in de thuiszorg januari 2015 – december 2015
Tussentijdse bevraging (kwaliteitservaringen)

Subsidies – Investeringen
De Vlaamse overheid investeert via Flanders Care (Vlaanderen In Actie) 200.000 EUR in het



innovatief project. Het aandeel hiervan voor OCMW Kortrijk is 66.000 EUR.

In het project wordt er subsidies gevraagd voor de loonkosten. Er zal echter geen uitbreiding
komen van het bestaande personeel. Het project wordt opgenomen door personeelsleden die al in
dienst zijn. (Technische dienst 0,5 Manmaand (Mmnd); LDC gebiedswerker 9,3 Mmnd;
stafmedewerker WZC 2,4 Mmnd – Bovennorm personeel WZC 3,8 Mmnd )

Investeringsproject 2014/37 Telefooncentrale: 600.000 EUR voorzien in 2014. 50.000 euro voor
Axio Mobility is hierin vervat.

IN UIT

Meer kost ten
gevolge van
het project

Reguliere kost
opgenomen in
budget

Subsidies

1ste schijf mei 2014 voorschot 19.800

2de schijf maart 2015 na
tussentijdse rapportering

19.800

3de schijf maart 2016 na
eindrapportering

26.400

Werkingskosten

4 smartphones Samsung Xcover2 1.000

Meting GPRS signaal & plaatsing
repeaters

2.000

1 Axio Mobility gateway (noodzakelijke
investering voor de implementatie van
Axio Mobility in alle WZC’s)

50.000

FTP 6 bekabeling assistentiewoningen 8.000

2de jaar Internetabonnementen 10
klanten

5.000

Loonkosten

Medewerking Technische dienst 2.295

Medewerking Gebiedswerker LDC 39.791

Medewerking Stafmedewerker WZC 15.095

Medewerking Bovennormpersoneel
WZC

14.253

TOTAAL 66 000 16 000 121.434

Financiële
toetsing

Budget De beperkte meerkost van 16.000 is mogelijk met de reguliere budgetten.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 MAT

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van het project en gaat akkoord met de start van de dienstverlening voor
het project Altebis vanaf 2014 met vooraf de technische afstemming. Bekabeling in de
assistentiewoningen, aanschaf Axiomobility gateway voor onze 5 Woonzorgcentra en aankoop van
de smartphones. In 2015 wordt het Altebis-systeem aangeboden aan 20 klanten in de thuiszorg,
we nemen hiervan de internetabonnementen van 10 klanten voor onze rekening zodat we het
voor de duur van het project gratis kunnen aanbieden aan de ouderen die meewerken.

Opvolging en
communicatie

De goedkeuring van het project zal aan de Raad gecommuniceerd worden.
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Onderwerp Aanvraag tot erkenning als groep van assistentiewoningen. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Filip D’Haene Dienst Wonen en Zorg

Doelstelling Het OCMW baat 3 erkende serviceflatgebouwen uit:
 Elfenberg – Heule erkend t.e.m. 31.07.14 onder het nr. CE 2298;
 Ten Olme – Kortrijk erkend t.e.m. 30.09.15 onder het nr. CE 1639;
 Rietveld - Bissegem erkend t.e.m. 31.12.15 onder het nr. CE 1933.

Een verlenging van de erkenning als serviceflatgebouw wordt niet meer verleend omdat het
woonzorgdecreet voorziet in nieuwe regelgeving waarin de serviceflats vervangen worden door
assistentiewoningen.

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van
assistentiewoningen worden onder artikel 38 volgende overgangsbepalingen genoemd:
Serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening die erkend zijn of blijven met
toepassing van artikel 88, §1 of §2, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 kunnen bij het
verstrijken van de erkenningstermijn verder als groep van assistentiewoningen erkend blijven, op
voorwaarde dat ze dan voldoen aan de bepalingen van artikel 3 tot en met 31 van deze bijlage.
Deze serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening en de groepen van
assistentiewoningen voldoen uiterlijk op 1 januari 2034 aan de bepalingen van artikel 32 tot en
met 36 van deze bijlage.

We hebben er veel belang bij om verder erkend te blijven maar dan als groep van
assistentiewoningen. Vandaar de vraag om tot deze optie te beslissen.

Feitelijke
aanleiding

Aangezien de erkenningstermijn van ons serviceflatgebouw Elfenberg medio dit jaar verstrijkt, is
het noodzakelijk om nu een beslissing te nemen.

Beoordeling Een assistentiewoning is een individuele aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner
zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg (art. 1 – bijlage XVI bij BVR betreffende de
groepen van assistentiewoningen).

Erkende assistentiewoningen moeten voldoen aan een reeks infrastructurele en andere eisen
(art. 31 t.e.m. 36 van bijlage XVI bij BVR), zoals:

 Algemene eisen m.b.t. brandveiligheid, ligging in of nabij het centrum van een stad,
gemeente of wijk, vermijden van niveauverschillen, zoals treden, trappen en andere
hindernissen, voorzien van leuningen en handgrepen, een lift indien 2 of meer bouwlagen
e.a.

 Eisen voor de assistentiewoning zelf:
o Elke assistentiewoning bestaat ten minste uit leefruimte + keuken + slaapruimte

+ afzonderlijke sanitaire ruimte met toilet en badgelegenheid. De netto-
vloeroppervlakte van leefruimte + slaapruimte + keuken = min. 40m².

o Vanuit leefruimte én slaapruimte moet er zicht zijn op de buitenwereld via raam.
o Slaapruimte moet afgescheiden kunnen worden van de leefruimte.
o Volledige assistentiewoning is rolstoeltoegankelijk.

Voor infrastructuurvereisten (behalve brandveiligheid) geldt een overgangstermijn tot 1 januari
2034.

Gevolgen van het BVR:
 De Programmatie valt weg, er is geen bovengrens meer. Door het wegvallen van dit

cijfer, kan een ‘onbeperkt’ aantal bijkomen. Toelichting:
De programmatie van serviceflats/assistentiewoningen was in de regio Kortrijk 2012
reeds voor 101% ingevuld. De invullingsgraad van gerealiseerde woongelegenheden
plus woongelegenheden waarvoor een voorafgaande vergunning werd verleend is 101%.
Tegen 2019 zullen, volgens de ons doorgegeven cijfers 578 woongelegenheden
effectief gerealiseerd zijn.
Vanaf 1 januari 2013 is de regelgeving op assistentiewoningen van toepassing, waarbij
de programmatie als dusdanig vervalt. Het OCMW Kortrijk kan nieuwe projecten
realiseren binnen het kader van de nieuwe wetgeving.

 Elke ontwikkelaar heeft de vrije keuze tussen erkende en niet-erkende assistentiewoning.



Wat is het verschil tussen erkende en niet-erkende assistentiewoningen?

Criteria
Assistentiewoningen

Erkende Niet erkende

Bouwen cfr. BVR Assistentiewoningen JA NEE

BTW-verlaging van de bouw (6% ipv 21%) JA NEE

BTW-vrijstelling voor de dienstverlening JA NEE

Erkenning als kwaliteitslabel JA NEE

Inspectie door Agentschap Zorg en
Gezondheid

JA Enkel bij klachten

Voorafgaande vergunning Mogelijk NEE

Aanmelden JA JA (voor
inventarisatie)

Beheersinstantie JA JA

Vrijstelling onroerende voorheffing JA NEE

Dagprijs bepaald JA (zorgprijs +
genotsrecht)

NEE
(huurwetgeving)

Bestaande SF blijven erkend als SF voor resterende duur erkenningstermijn en kunnen nadien
kiezen tussen aanmelding of erkenning als AW (uitz. SF in BEVAK formule). Aanmelding is
verplicht, erkenning niet.

Samengevat, een erkenning als AW is optioneel, doch biedt enkele voordelen:
 Kwaliteitslabel
 Vrijstelling van onroerende voorheffing
 Bouwen aan voordelig BTW tarief 12 % ipv 21 %
 Vrijstelling van BTW voor levering van diensten en goederen
 Geen huurovereenkomst
 Een aantal woongelegenheden kunnen worden toegewezen aan personen jonger dan 65

jaar (max. 25%)

Nieuw is dat “sociale” assistentiewoningen mogelijk worden, cfr. de Heerlyckheid Hoog Mosscher
van de Zuid West Vlaamse SHM op grond van WZC Pottelberg en onze plannen voor het project in
Bellegem.

Zijn er nog verschillen in reglementering serviceflats en assistentiewoningen?
Volgende werkingsprincipes en dienstverlening zijn in het woonzorgdecreet veralgemeend voor
alle voorzieningen:

 Er moet een klachtenbehandelaar benoemd worden. ► procedure is algemeen voor ons
OCMW

 Er moet een gebruikersraad in werking gesteld worden. ► was al verplicht in
reglementering serviceflats (bewonersraad)

 De bewoner kiest vrij de zorg die hij wil, en de verstrekker van die zorg. ► is nu ook

altijd mogelijk geweest; de wegwijs in de thuiszorg is daarbij de ideale gids.

Volgende nieuwe vereisten worden aan erkende assistentiewoningen opgelegd:
 Het basispakket dienstverlening bestaat minstens uit:

o Permanent alarmeringssysteem ► reeds voorzien door aanleunend WZC
o Ruimte voor gemeenschappelijke maaltijden ► mogelijk in er naast gelegen LDC

of WZC
o Aanbod recreatieve ontspanning en groepsactiviteiten► mogelijk in er naast

gelegen LDC of WZC
o Onderhoud publieke ruimten.

 De beheersinstantie brengt de zorg in het bereik van de bewoners. Een woonassistent is
verplicht aanwezig. ► Voor de bewonerszorg is voor de serviceflatbewoners 1
maatschappelijke werker in dienst die optreedt als zorgbemiddelaar en woonassistent.

 De beheersinstantie garandeert de bewoners crisis- en overbruggings-zorg. Ze kan
daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. ► Wie hoeven hiervoor geen

samenwerking aan te gaan, want we hebben poetshulp en binnenkort een paar
gezinshelpsters in dienst. Voor thuisverpleging zijn er geen wachtrijen, dus gemakkelijk
door de private collega’s te leveren.

Besluit

Aangezien veel in de huidige werking voorzien is en bestendigd kan worden, hebben we er alle
baat bij om een erkenning als groep van assistentiewoningen aan te vragen voor onze 3 erkende
serviceflatgebouwen, gelet ook op de vele hier boven genoemde voordelen die deze erkenning
oplevert.

Wetten en
reglementen

 Woonzorgdecreet 13 maart 2009.
 Bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de

programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregels voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.



 Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21.12.2012, betreffende de groepen van
assistentiewoningen.

 Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van
assistentiewoningen.

Eerdere
beslissingen

 Diverse beslissingen tot erkenning of verlenging van erkenning voor de 3
serviceflatgebouwen.

Besluitvormings-
proces

 Team Wonen
 Staf thuiszorg
 WoonZorgOverleg (vroeger ouderenoverleg)

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist om een erkenningsaanvraag als groep van assistentiewoningen in te dienen bij de
Vlaamse Gemeenschap voor onze 3 serviceflatgebouwen:

- Elfenberg – Heule erkend t.e.m. 31.07.14 onder het nr. CE 2298;
- Ten Olme – Kortrijk erkend t.e.m. 30.09.15 onder het nr. CE 1639;
- Rietveld - Bissegem erkend t.e.m. 31.12.15 onder het nr. CE 1933.

Hun erkenning als serviceflatgebouw vervalt na voornoemde data.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van april 2014 | punt 10

Onderwerp Gunningsprocedure computercursussen lokale dienstencentra. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Bart Denys Dienst wijkteams en dienstencentra

Doelstelling Dichten digitale kloof: vormingsaanbod computers dicht bij thuiswonenden brengen.
@llemaal digitaal.

Feitelijke
aanleiding

De lokale dienstencentra organiseren al twintig jaar computercursussen, specifiek voor senioren.
Jaarlijks organiseren we 45 cursussen, goed voor meer dan vijfhonderd deelnemers. De laatste
tien jaar bereikten we 6093 cursisten en organiseerden we 452 cursussen.
De organisatie van deze cursussen heeft plaats in de lokale dienstencentra of in sommige
ontmoetingscentra. Een externe partner, centrum voor volwassenonderwijs (CVO), staat in voor
de praktische uitvoering van het aanbod computercursussen. Vijfjaarlijks sluiten we een contract
af met een externe partner, het huidige contract loopt in juni 2014 af. Het stadsbestuur wil in Plan
Nieuw Kortrijk en het Armoedeplan actiever inzetten in het dichten van de digitale kloof, onze
initiatieven passen perfect binnen @llemaal digitaal.

Beoordeling De programmaregisseur @llemaal digitaal maakte een bestek met vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking op. Dit bestek bestaat uit drie percelen.
Perceel 1: computercursussen en internet en doe-sessies voor starters.
Perceel 3: vraaggestuurde lessen computer en internet voor beginners en mediawijsheid voor
kansengroepen.
Perceel 2 is voor het OCMW heel relevant, nl. organisatie computer- en internetlessen voor lokale
dienstencentra van het OCMW. Dit voor de periode september 2014-december 2018.

Aan de intekenaars wordt gevraagd om een pedagogisch project uit te schrijven waarin volgende
aspecten worden uitgewerkt:
 Leerinhouden: uitvoerige beschrijving van de lesinhouden, omschrijving van de

leerdoelen/eindtermen, omschrijving van de methodiek en hoe deze is aangepast aan de
doelgroep.

 Lesuren: aantal onderwerpen en het aantal sessies per werkjaar/semester, aantal uren les
per week.

 Programma: manier waarop het programma wordt samengesteld. Beschrijving van het
minimum en maximum aantal deelnemers per cursus. Bereidheid om programma af te
stemmen op het aanbod computer- en internetlessen voor beginners die de stad Kortrijk in
het kader van @llemaal digitaal zal organiseren.

 Beschrijving van hoe zal ingespeeld worden op nieuwe trends en evoluties op vlak van
tablets, sociale media, mediawijsheid, …

 Manier waarop rekening kan gehouden worden met deelnemers met fysische beperkingen of
die laaggeletterd zijn.

 Cursusmateriaal: beschrijving van het gebruikte cursusmateriaal.
 Evaluatie: hoe gebeurt de evaluatie van de docenten, van de deelnemers, van de cursus, van

de leerresultaten.
 Promotie: manier waarop de aanbieder het aanbod mee bekend zal maken en het budget dat

daarvoor jaarlijks wordt voorzien.
 Screening van eventuele noodzakelijke voorkennis en gericht advies over inhoud, niveau,
 Computerhoeken: beschrijving van hoe men samenwerking en doorverwijzing naar

vrijwilligers-computerassistenten ziet.

Een jury zal de ingediende voorstellen beoordelen. Vanuit de stad worden onder andere de
programmaregisseur en een medewerker bibliotheek als jurylid voorgesteld. Vanuit het OCMW
worden Bart Denys, coördinator wijkteams en dienstencentra en Philippe Awouters, secretaris
afgevaardigd.

Financiële
toetsing

Budget De uitgave is gebudgetteerd in werkingskosten, bedrag relatief vast.
Cursussen worden georganiseerd met licht positief saldo.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad verklaart zich akkoord dat de gunning voor de computercursussen voor de lokale
dienstencentra voor de periode september 2014-december 2018 ingebed wordt als perceel binnen
het bestek @llemaal digitaal.
De raad beslist dat Bart Denys en Philippe Awouters deel uitmaken van de jury.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar
Sint-Maartenskerkhof. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het
aanbestedingsdossier door Onroerend Erfgoed van Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6:
woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof

Feitelijke
aanleiding

Bij de goedkeuring van de meerjarige subsidieovereenkomst voor de restauratiewerken aan het
Begijnhof te Kortrijk, raad 20 september 2012, is volgens de hieraan gekoppelde timing, het
dossier van fase 6 uit te voeren in 2014, samen met het dossier van de restauratie van het Beeld
Christus op de koude steen.
Het ontvankelijk verklaarde dossier voor de restauratie van de Begijnhofwoningen 37 -41,
daterend van 2011, moest van Onroerend Erfgoed aangevuld worden met een luik archeologie.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op €1.645.405,40 (goedgekeurd dossier)+€18.100
(archeologie) +€10.108,45 (correctie rekenkundige fout in vorig dossier), in totaal €1.673.613,85
exclusief BTW of €1.774.030,68 inclusief 6% BTW.
In zitting van 21 november 2013 keurde de Raad de lastvoorwaarden en open aanbesteding als
gunningswijze goed.

Beoordeling De ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen
37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof” werd gegund aan P. Pauwels
Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861
Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk.
In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. 20140113/FV/OA opgesteld
door de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue
Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €1.673.613,85 exclusief BTW of € 1.774.030,68
inclusief 6% BTW.
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
aanbesteding.
De aankondiging van opdracht 2013-526738 werd gepubliceerd op 25 november 2013.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 24 januari 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 250 kalenderdagen eindigt op 1 oktober 2014.

Er werden 5 offertes ontvangen:
 AQUASTRA-GEVELREINIGING bvba, DRONCKAERTSTRAAT 484 te 8930 Menen

(€ 1.710.949,55 exclusief BTW of € 1.813.606,52 inclusief 6% BTW);
 Vandendorpe Arthur NV, Groene-Poortdreef 40 te 8200 BRUGGE (€ 1.370.420,18 exclusief

BTW of € 1.452.645,39 inclusief 6% BTW);
 BUILDING nv, VAARTSTRAAT 126 te 2520 Ranst (€ 1.521.158,64 exclusief BTW of

€ 1.612.428,16 inclusief 6% BTW);
 Monument Vandekerckhove NV, Oostrozebekestraat 54 te 8770 INGELMUNSTER

(€ 1.485.442,46 exclusief BTW of € 1.574.444,97 inclusief 6% BTW);
 NIJS P. nv, E-3 LAAN 49 te 9800 Deinze (€ 1.924.763,93 exclusief BTW of € 2.040.249,77

inclusief 6% BTW);

Op 20 maart 2014 stelde de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49
8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk een verslag van
nazicht van de offertes op.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Vandendorpe Arthur NV, Groene-Poortdreef 40 te 8200
BRUGGE, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.363.170,38 exclusief
BTW of € 1.444.960,60 inclusief 6% BTW, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring
van het aanbestedingsdossier door Onroerend Erfgoed, omdat een deel van de kostprijs
gesubsidieerd wordt door Vlaamse Gemeenschap Onroerend Erfgoed (60% + 20%). Het voorlopig
en tevens maximum toegezegd bedrag van 17 december 2013 bedraagt € 808.991,30 (60%). Dit
wordt vermeerderd met het provinciaal aandeel in de subsidie (20% van het subsidiabel bedrag)
dat overgenomen wordt door de Vlaamse Overheid met een maximum van €269.663,77.
De veiligheidscoördinator stelde een verslag op waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet
aan het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen.



Financiële
toetsing

Budget De aanbesteding is lager dan hetgeen opgenomen is in het meerjarenplan.
Ter informatie wordt hierbij de gebudgetteerde uitgave gegeven: bruto
2.000.000EUR.

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
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

 17 februari 2011: goedkeuring restauratiedossier - inleiding voor subsidiëring - goedkeuring
wijze van gunnen

 20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 6.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Digitaal dossier:
 Publicatie
 Bestek
 PV van opening
 5 offertes
 Verslag van nazicht open aanbesteding door ontwerper
 Verslag van nazicht door veiligheidscoördinator
 Overzicht van alle gecorrigeerde offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 maart 2014 voor
de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en
doorgang naar Sint-Maartenskerkhof”, opgesteld door de ontwerper, P. Pauwels Architect -
Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai
49 te 8500 Kortrijk.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Vandendorpe Arthur NV,
Groene-Poortdreef 40 te 8200 BRUGGE, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag
van € 1.363.170,38 exclusief BTW of € 1.444.960,60 inclusief 6% BTW onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring van het aanbestedingsdossier door Onroerend Erfgoed.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140113/FV/OA.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Begijnhof. Restauratie beeld Christus op de koude steen. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het
gunningsdossier door Onroerend Erfgoed van Restauratie beeld Christus op de koude steen.

Feitelijke
aanleiding

Bij de goedkeuring van de meerjarige subsidieovereenkomst voor de restauratiewerken aan het
Begijnhof te Kortrijk, raad 20 september 2012, is volgens de hieraan gekoppelde timing, het
dossier van fase 6 uit te voeren in 2014, samen met het dossier van de restauratie van het Beeld
Christus op de koude steen.
In de raad van 04/12/2008 werd opdracht gegeven aan Vandenborre Hugo EXAMINO cvba, het
vooronderzoek te doen op het houten beeld Christus op de koude steen.
Architectenbureau Pauwels maakte het lastenboek voor restauratie op waarin het verslag van het
vooronderzoek, door Examino in 2009 uitgevoerd, integraal werd opgenomen.
In zitting van 17 februari 2011 besliste de Raad dat dit dossier voor preadvies mocht ingediend
worden bij de dienst roerend erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.
In zitting van 21 november 2013 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze, met
name onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, goed alsook de lijst van de aan te
schrijven restaurateurs.

Beoordeling De ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratie beeld Christus op de koude steen” werd
gegund aan P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue
Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk.
In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. 20140124/FV/OPZB opgesteld
door de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue
Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 38.480,00 exclusief BTW of € 46.560,80
inclusief 21% BTW.
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
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 21 november 2013 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Malyster, Ninovestraat, 121 te 9600 Ronse;
 Rabelo Erika, Klapscheutstraat 35 te 1741 Wambeek;
 Profiel, Guido Gezellestraat 23 te 8560 WEVELGEM;
 ChromArt Van Campenhout Toon, Emile Vanderveldelaan, 43 te 2845 Niel;
 Van Wissen Sandy, Ninoofsesteenweg 405 te 1750 Sint-Martens-Lennik.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 24 januari 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 21 september 2014.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 Van Wissen Sandy, Ninoofsesteenweg 405 te 1750 Sint-Martens-Lennik (€ 39.630,00

exclusief BTW of € 47.952,30 inclusief 21% BTW);
 Profiel, Guido Gezellestraat 23 te 8560 WEVELGEM (€ 37.710,00 exclusief BTW of

€ 45.629,10 inclusief 21% BTW);
 Malyster, Ninovestraat, 121 te 9600 Ronse (€ 35.050,00 exclusief BTW of € 42.410,50

inclusief 21% BTW);

Op 14 maart 2014 stelde de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49
8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk een verslag van
nazicht van de offertes op.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Profiel, Guido Gezellestraat 23 te 8560
WEVELGEM, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 37.710,00 exclusief BTW of
€ 45.629,10 inclusief 21% BTW.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door roerend Erfgoed van de Vlaamse
Gemeenschap. Het voorlopig toegezegd bedrag van 17 december 2013 bedraagt € 27.775,31. Dit
wordt vermeerderd met het provinciaal aandeel in de subsidie (20% van het subsidiabel bedrag)
dat overgenomen wordt door de Vlaamse overheid en is geraamd op € 9.258,44.



Financiële
toetsing

Budget Het gunningsbedrag van 45.629,10 EUR is lager dan het budget van 57.500
EUR.

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 overschreden).

 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

 4 december 2008: gunning vooronderzoek aan Vandenborre Hugo EXAMINO cvba
 17 februari 2011: goedkeuring restauratiedossier - inleiding voor subsidiëring - goedkeuring

wijze van gunnen
 20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te schrijven

restaurateurs.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 3 offertes
 PV van beoordeling gunningscriteria
 Verslag van nazicht onderhandelingsprocedure door ontwerper
 Overzicht van alle gecorrigeerde offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 maart 2014 voor
de opdracht “Restauratie beeld Christus op de koude steen”, opgesteld door de ontwerper, P.
Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861
Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk.
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 bieder, zijnde Profiel, Guido
Gezellestraat 23 te 8560 WEVELGEM, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 37.710,00
exclusief BTW of € 45.629,10 inclusief 21% BTW onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van het gunningsdossier door de dienst roerend erfgoed van de Vlaamse
Gemeenschap.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140124/FV/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Restauratie fase 5 Sint-Annazaal Sint-Elisabethbegijnhof. Goedkeuring termijnverlenging met 60
werkdagen.

Indiener Francine Vanneste Dienst Facility

Doelstelling Termijnverlenging aangevraagd door aannemer Verstraete Vanhecke en goedgekeurd op
verschillende werfvergaderingen door architecten en bestuur bevestigen in de raad.

Feitelijke
aanleiding

Een aantal wijzigingen tijdens de restauratiewerken ten gevolge van verschillende bijsturingen
hebben tot termijnverlenging geleid. Deze termijnverlenging werd na overleg en goedkeuring in
de werfverslagen en de vorderingsstaten opgenomen en worden nu aan de raad voorgelegd ter
goedkeuring.

Beoordeling Bij de gunning van de werken aan Verstraete Vanhecke bedroeg de contractuele
uitvoeringstermijn 288 werkdagen. Op 26/04/2012 werd bij de goedkeuring van de wijziging der
funderingen waaraan een functiewijziging was gekoppeld, nl. verdwijnen van de keukeninstallatie,
een termijnverlenging van 52 werkdagen goedgekeurd.
De uitvoeringstermijn werd aangevuld met een ‘tijdelijke werf ontoegankelijke periode’ van 11
werkdagen eind mei, begin juni, wat de uitvoeringstermijn brengt op 225 contractueel
vastgelegde werkdagen. Dit brengt de uitvoeringstermijn op 288 werkdagen.

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was de uitvoeringstermijn te
verlengen om volgende redenen: wijzigingen ten gevolge van stabiliteit, aanwezigheid van
asbesthoudende producten, behoud van originele materialen op vraag van Onroerend Erfgoed,
wijzigingen nodig naar aanleiding van het dossier voor de inrichting van het belevingscentrum en
wijzigingen in functie van de uitbating door het OCMW.

Deze diverse beperkte bijkomende of gewijzigde werken die genotuleerd werden in de
werfverslagen en die het gevolg zijn van voornoemde wijzigingen geven aanleiding tot een
termijnverlening zoals opgesomd in het advies van de architecten en vormen tot op heden een
termijnverlenging van 60 werkdagen.

Na goedkeuring van deze termijnverlenging van 60 dagen resten nog 71 werkdagen als
uitvoeringstermijn te rekenen vanaf 1/01/2014.

De leidend ambtenaar mevrouw Francine Vanneste verleende gunstig advies.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 16.

 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikels 7 en 8.

 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42.

Eerdere
beslissingen

 De raadsbeslissing van 19/2/2009 inzake vastlegging wijze van gunnen als openbare
aanbesteding en opdracht dossier in te leiden bij het Agentschap R-O Vlaanderen ter
subsidiëring.

 De raadsbeslissing van 9/7/2009 inzake de ontsluiting van het Begijnhofpatrimonium en de
gehele site.

 De raadsbeslissing van 19/5/2011 inzake goedkeuring aanbestedingsdossier.
 MB van 1/12/2010 inzake de toekenning van restauratiepremie van 60 % door de Vlaamse

en 20% door de Provincie West Vlaanderen van het subsidieerbaar gedeelte van de werken.



 Goedkeuring restauratiedossier door Agentschap R-O Vlaanderen onroerend erfgoed op
14/12/2010.

 Raadsbeslissing van 15/9/2011 inzake de gunning onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de subsidiërende overheid aan Algemene Ondernemingen E.G. Verstraete &
Vanhecke NV uit Wilrijk voor een bedrag van € 1.625.767,38 excl. 21% BTW

 Raadsbeslissing van 26/4/2012 inzake de optie ‘gedeeltelijk uitvoeren uitdieping’ met behoud
sanitair te laten uitvoeren. Hierbij werd een termijnverlenging van 52 werkdagen
goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Motivatie architecten omtrent termijnverlenging

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De termijnverlenging voor “Begijnhof fase 5 Sint-Annazaal ”met 60 werkdagen wordt
goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Inrichten belevingscentrum Sint-Elisabethbegijnhof. Goedkeuring verrekening 2:
termijnverlenging met 60 kalenderdagen.

Indiener Francine Vanneste Dienst Facility

Doelstelling Inrichtingswerken ter plaatse in de Sint-Annazaal laten uitvoeren op een moment dat dit zonder
risico op beschadiging door andere werkzaamheden van derden kan gebeuren.

Feitelijke
aanleiding

Aannemer Potteau kan de vooropgestelde planning niet handhaven gezien de ruimte waarin zijn
uitvoering ter plaatse moet gebeuren niet beschikbaar is.
De restauratiewerken zijn momenteel zo ver gevorderd dat een prognose van de einddatum nu
wel mogelijk is.

Beoordeling Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was de uitvoeringstermijn te
verlengen om volgende reden: de restauratiewerken zijn onvoldoende gevorderd om de
inrichtingswerken die de firma Potteau dient uit te voeren ter plaatse te laten doorgaan.

De restauratiewerken aan de Sint-Annazaal zijn niet zover gevorderd als verwacht bij de gunning
van de inrichtingswerken. De termijn van de restauratiewerken is immers bepaald in werkdagen,
waardoor op voorhand de precieze einddatum niet te bepalen was. Tevens hebben een aantal
wijzigingen in de restauratiewerken tot termijnverlenging geleid.

Een gezamenlijke planning van restauratiewerken en inrichting van het belevingscentrum die
rekening houdt met specifieke eisen voor een kwaliteitsvolle afwerking, maakt duidelijk dat dit
enkel kan mits een termijnsverlenging van 60 kalenderdagen.
De aannemer vraagt daarom ook een termijnsverlenging van 60 kalenderdagen aan.
De aannemer verbindt zich ertoe om geen schadevergoeding te eisen omwille van deze
termijnsverlenging.
De leidend ambtenaar mevrouw Francine Vanneste verleende gunstig advies.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 16.

 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikels 7 en 8.

 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42.

Eerdere
beslissingen

 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 oktober 2013 goedkeuring
aan de gunning van de opdracht “Inrichten belevingscentrum Sint-Elisabethbegijnhof ” aan
Potteau Labo, Zuidstraat 24-32 te 8501 Heule-Kortrijk tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 213.472,90 exclusief BTW of € 258.302,21 inclusief 21% BTW.

 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20130826/fv/OA.

 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 februari 2014 goedkeuring
aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 11.488,98 exclusief BTW of € 13.901,67
inclusief 21% BTW.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Aanvraag termijnverlenging met 60 kalenderdagen
 Motivatie architecten omtrent termijnverlenging



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Inrichten belevingscentrum Sint-
Elisabethbegijnhof ”.
De termijnverlenging van 60 kalenderdagen wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vernieuwen cv ketels Klooster. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning vernieuwen cv ketels Klooster.

Feitelijke
aanleiding

De beide cv-ketels van het klooster zijn 24 jaar oud. De vervanging ervan staat al enkele jaren op
de begroting maar er werd gewacht tot het echt noodzakelijk werd. Momenteel is van 1 van beide
ketels het branderbed lek waardoor er om de 2 dagen een interventie van de technische dienst
nodig is om water bij te steken. De herstellingskost voor de vervanging van het branderbed is te
groot om dit nog uit te voeren aan een ketel van 24 jaar.
Rekening houdend met de hoogdringendheid van de werken en de raming van de kostprijs
maakte de dienst Facility een lastenboek op om via onderhandelingsprocedure een prijsvraag te
organiseren.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Vernieuwen ketels Klooster” werd op 19 maart 2014 een bijzonder
bestek met nr. 20140404/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 55.100,00 excl. btw (6% btw te voldoen door
medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De dienst facility besliste wegens de hoogdringendheid van de werken om de gunningsprocedure
te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Ampen nv, Sappenleenstraat 24 te 8970 POPERINGE;
 Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK;
 Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE;
 Sanitair Blondeel bvba, Hospitaalweg 14 te 8510 MARKE;
 Ongenae Daniël & Zoon, Baron J. de Bethunestraat 16 bus B te 8510 MARKE.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 4 april 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 2 augustus 2014.

Er werden 5 offertes ontvangen:
 Ongenae Daniël & Zoon, Baron J. de Bethunestraat 16 bus B te 8510 MARKE (€ 39.876,68

incl. btw);
 Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE (€ 40.184,19 incl. btw);
 Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK (€ 35.490,26 incl.

btw) en een variant voorstel met open schouwopstelling (€ 31.882,64 incl. btw);
 Ampen nv, Sappenleenstraat 24 te 8970 POPERINGE (€ 45.963,72 incl. btw );
 SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE (€ 33.463,67 incl. btw);
In het lastenboek staat een gesloten schouwopstelling beschreven. Dit betekent dat luchtaanvoer
en luchtafvoer via 2 luchtkanalen in gesloten circuit aan- en afgevoerd worden. Er bestaat tevens
een goedkopere oplossing met een open circuit waarbij de lucht vanuit de ruimte zelf aangezogen
wordt en er enkel een luchtafvoerkanaal is. Er wordt steeds, als het technisch mogelijk is,
geopteerd voor een gesloten uitvoering omdat deze op lange termijn beter is voor de brander en
minder onderhoud vraagt. Gezien deze uitvoering hier technisch mogelijk is werd in het bestek
ook voor deze uitvoeringsmethode gekozen.
Door het geringe prijsverschil tussen het voorstel van Lieven Deneckere voor de open opstelling
en het voorstel van Sanitair Blondeel voor de gesloten opstelling, opteren we voor deze laatste.
Op 8 april 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 meest voordelige regelmatige bieder, zijnde SANITAIR BLONDEEL bvba,
HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 31.569,50
excl. btw of € 33.463,67 incl.6% btw te voldoen door medecontractant).

Financiële
toetsing

Budget Gebudgetteerd voor 60.000 EUR inclusief BTW.

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 overschreden).
 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
 5 offertes
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20140404/RL/OPZB van 19 maart 2014 en de raming voor de
opdracht “Vernieuwen ketels Klooster”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 55.100,00 excl. btw (6% btw).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 april 2014 voor
deze opdracht, 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 bieder, zijnde SANITAIR
BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 31.569,50 excl. btw (6% btw te voldoen door medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140404/RL/OPZB van 19 maart 2014.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Tuinonderhoud WZC Biezenheem en WZC De Weister. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning contract onderhoud tuin WZC Biezenheem en WZC de Weister gedurende 2
jaar.

Feitelijke
aanleiding

Onze tuinploeg bestaat uit 1 geschoolde tuinier bijgestaan door 2 tijdelijke Webplussers. Zij staan
in voor het onderhoud van de tuinen en het aanplanten van seizoenplanten in al onze instellingen.
Vanaf dit jaar komt het tuinonderhoud van het Begijnhof er bij (voorheen werden dit door de stad
uitgevoerd). Onze ploeg tuiniers kan dit er niet meer bijnemen. In overleg met onze tuinier
stelden we voor om het onderhoud van de tuin van WZC Biezenheem en De Weister uit te geven
aan een externe tuinaannemer.
In dit kader maakte Facility een bestek op om gedurende 2 jaar het tuinonderhoud van beide
woonzorgcentra te laten uitvoeren door een tuinaannemer.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Tuinonderhoud WZC Biezenheem en WZC De Weister” werd een
bijzonder bestek met nr. 20140411/rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 33.300,00 exclusief BTW of € 40.293,00
inclusief 21% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 maart 2014 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 20 maart 2014 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 TUINEN S. VANDEPUTTE bvba, VICHTESTRAAT 162 te 8540 Deerlijk;
 CONSTRUCTIEF vzw, WATERMOLENSTRAAT 69B te 8500 Kortrijk;
 Beyls Frank, steenlandermeers 2 te 8510 Bellegem;
 Boudry A, Lauwsestraat 51 te 8511 Aalbeke;
 Tuinen David Persyn, Kortrijksesteenweg 185 te 8530 Harelbeke;
 Tuinen Ward Vantomme, Rekkemsestraat 256 te 8510 Marke;
 Coorevits Mathieu, Heerweg 30 te 8560 Moorsele;
 Baptist Marlier, Graaf de Smet de Naeyerlaan te 8500 Kortrijk;
 W.A.A.K. Green and Cleen, HEIRWEG 125 te 8520 Kuurne;
 Maes Marc, Gullegemsesteenweg 23 te 8501 Bissegem;

Na de vergadering ‘doe zaken met de stad Kortrijk’ georganiseerd door de stad i.s.m. Unizo op 26
maart 2014, werd na overleg met de voorzitter Gardesign aan de lijst van uit te nodigen
tuinaannemers toegevoegd. Gardesign had zich op deze vergadering kandidaat gesteld voor
dergelijke opdrachten.
 Gardesign, Meensesteenweg 295 B te 8501 Bissegem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 11 april 2014 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 9 augustus 2014.

Er werden 5 offertes ontvangen:
 Tuinen David Persyn, Kortrijksesteenweg 185 te 8530 Harelbeke (€ 72.683,58 exclusief BTW

of € 87.947,13 inclusief 21% BTW);
 Gardesign, Meensesteenweg 295 B te 8501 Bissegem (€ 36.444,00 exclusief BTW of

€ 44.097,24 inclusief 21% BTW);
 CONSTRUCTIEF vzw, WATERMOLENSTRAAT 69B te 8500 Kortrijk (€ 25.385,96 exclusief BTW

of € 30.717,01 inclusief 21% BTW);
 W.A.A.K. Green and Cleen, HEIRWEG 125 te 8520 Kuurne (€ 26.380,00 exclusief BTW of

€ 31.919,80 inclusief 21% BTW);
 Baptist Marlier, Graaf de Smet de Naeyerlaan te 8500 Kortrijk (€ 22.800,00 exclusief BTW of

€ 27.588,00 inclusief 21% BTW); na verbetering van rekenfout (€ 25.700,00 exclusief BTW
of € 31.097,00 inclusief 21% BTW)

Op 14 april 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 meest voordelige regelmatige bieder, zijnde CONSTRUCTIEF vzw,



WATERMOLENSTRAAT 69B te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 25.385,96 exclusief BTW of € 30.717,01 inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in exploitatiebudgetten van onderscheiden woonzorgcentra.

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 overschreden).

 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 20 maart 2014 inzake de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze
en de aan te schrijven tuinaannemers.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  5 Offertes
 Verslag van nazicht
 Vergelijkingstabel offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 april 2014 voor
de opdracht “Tuinonderhoud WZC Biezenheem en WZC De Weister”, 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 bieder, zijnde CONSTRUCTIEF
vzw, WATERMOLENSTRAAT 69B te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 25.385,96 exclusief BTW of € 30.717,01 inclusief 21% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140411/rl/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract leveren brood en gebak voor een periode van 3 jaar. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract ’leveren brood en gebak voor een periode van 3 jaar’.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 maart 2014 verloopt het huidig raamcontract voor leveren brood en gebak en dient een
nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract leveren Brood en gebak voor een periode van 3 jaar”
werd een bijzonder bestek met nr. 20140114/RL/AO opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 88.288,80 exclusief BTW of € 93.586,13
inclusief 6% BTW.
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 2013-526665 werd gepubliceerd op 22 november 2013 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 januari 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 11 september 2014.
Er werd slechts 1 offerte ontvangen van Ranson-Cannière, Industrie Noord Lammersakker 4 te
8700 Tielt (€ 96.945,01 exclusief BTW of € 102.761,71 inclusief 6% BTW).
Op 17 februari 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De firma Ranson-Cannière is onze huidige leverancier en enige marktspeler uit de streek en heeft
aldus een monopoliepostie. Ook bij de algemene offertevraag van 2012 was hij de enige die een
offerte indiende. De offerteprijs ligt 9,80% hoger dan de raming die opgemaakt werd met de
eenheidsprijzen van ons huidig contract. Na benchmarking bij andere OCMW’s stellen we vast dat
de geboden eenheidsprijzen toch wel marktconform zijn en nog altijd tussen de 30 en 40% lager
liggen dan de particuliere prijzen. Een nieuwe prijsvraag heeft dus geen zin.
De dienst Facility stelt daarom voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht
“Raamcontract leveren Brood en gebak voor een periode van 3 jaar” te gunnen aan de enige
bieder, zijnde Ranson-Cannière, Industrie Noord Lammersakker 4 te 8700 Tielt, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in de reguliere budgetten van de woonzorgcentra.

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

 Beslissing van de raad van 21 november 2013 inzake de goedkeuring van de lastvoorwaarden
en gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

 Publicatie in bulletin der aanbestedingen.
 Bestek
 PV van opening
 1 offerte
 Verslag van nazicht

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 februari 2014
voor de opdracht “Raamcontract leveren Brood en gebak voor een periode van 3 jaar”, 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 enige bieder, zijnde Ranson-Cannière, Industrie Noord
Lammersakker 4 te 8700 Tielt, 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/AO.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 24 april 2014| punt 18

Onderwerp Raamcontract keuringen. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract keuringen
Perceel 1 : OCMW Kortrijk
Perceel 2 : OCMW Izegem

Feitelijke
aanleiding

Tot op heden verliepen de verplichte periodieke keuringen binnen onze instellingen nog niet via
een raamcontract. Gezien de financiële omvang van die keuringen is het wettelijk verplicht deze
als overheidsopdracht aan te besteden.
Voor dit dossier bleek dat verschillende besturen geïnteresseerd waren in een groepsaankoop.
OCMW Kortrijk stelde voor om in naam van alle geïnteresseerde besturen een lastenboek op te
stellen opgesplitst in evenveel percelen. De Raad verleende in zitting van 21 maart 2013
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met
name de algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. De opening van de offertes
vond plaats op 5 juni 2013.
In zitting van 19 september 2013 konden 7 van de 9 percelen gegund worden. In diezelfde zitting
besliste de raad om voor 2 percelen (OCMW Kortrijk en OCMW Izegem) de gunningsprocedure
stop te zetten. De opdracht werd niet gegund en de procedure zou opnieuw opgestart worden
waarbij in het deel ‘Technische Bepalingen’ van het bestek de installaties nauwkeuriger
omschreven worden. De gunningswijze, algemene offerteaanvraag, wordt behouden alsook de
gunningscriteria.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract keuringen OCMW Kortrijk en Izegem” werd een
bijzonder bestek met nr. 20140113/RL/OO opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:

- Perceel 1 (OCMW KORTRIJK), raming: € 71.870,75 excl. BTW of € 86.963,61 inclusief
21% BTW;

- Perceel 2 (OCMW IZEGEM), raming: € 16.132,00 excl. BTW of € 19.519,72 incl. 21%
BTW.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 88.002,75 exclusief BTW of
€ 106.483,33 inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 september 2013 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2013-526659 werd gepubliceerd op 22 november 2013 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 januari 2014 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 13 september 2014.

Perceel 1 OCMW Kortrijk
Er werden 3 offertes ontvangen:

- Aib-Vinçotte International nv, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (€ 109.644,29 exclusief
BTW of € 132.669,59 inclusief 21% BTW);

- O.C.B. vzw, KONINGIN ASTRIDLAAN 60 te 2550 Kontich (€ 108.067,67 exclusief BTW of
€ 130.761,88 inclusief 21% BTW);

- B.T.V. vzw, CLOVISLAAN 15 te 1000 Brussel;

Perceel 2 OCMW Izegem
Er werden 3 offertes ontvangen:
- Aib-Vinçotte International nv, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (€ 18.508,63 exclusief BTW of
€ 22.395,44 inclusief 21% BTW);
- O.C.B. vzw, KONINGIN ASTRIDLAAN 60 te 2550 Kontich (€ 27.366,91 exclusief BTW of
€ 33.113,96 inclusief 21% BTW);
- B.T.V. vzw, CLOVISLAAN 15 te 1000 Brussel;

De ingediende offertes werden door OCMW Kortrijk nagezien op hun formele regelmatigheid. De
offertes van B.T.V. werden als onregelmatig beoordeeld omdat de inschrijver een offerteformulier
gebruikte dat inhoudelijk afwijkt van het lastenboek. De offertes van Aib-Vinçotte en O.C.B.
voldeden wel aan de kwalitatieve selectiecriteria vermeld in het bestek.

De ingediende offertes werden integraal doorgestuurd naar OCMW Izegem op 16 januari 2014.
Elk bestuur controleerde de offertes op hun materiële regelmatigheid en deed het rekenkundig



nazicht van zijn perceel. De goedgekeurde offertes werden door OCMW Kortrijk omgezet in
punten voor het criterium prijs (60 punten).
De punten op het gunningscriterium uitwerking en prijs van de opties (10 punten) werd door ieder
bestuur afzonderlijk toegekend omdat elk bestuur een eigen lijst van opties opstelde.
Op 6/3/2014 kwamen de beoordelaars bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
3 andere gunningscriteria : planning en uitvoering van de keuringen (10 punten), vorm en
opvolging van de keuringsrapporten (10 punten) en bijkomende service, technische bijstand en
beschikbaarheid (10 punten). Deze werden in overleg tussen beide besturen gezamenlijk
toegekend zoals bepaald in het bestek.

Overzicht punten gunningscriteria:
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maximum 60 10 10 10 10 100
Perceel 1
AIB 58,94 8 10 8 10 94,94
OCB 60 4,24 6 10 7,50 87,74

Perceel 2
AIB 60 8 10 8 10 96
OCB 41,40 4,16 6 10 7,50 69,06

De dienst Facility stelde op 10 maart 2014 voor elk perceel een verslag van nazicht van de
offertes op.

De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht als volgt
te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde :
Voor beide percelen Aib-Vinçotte International nv, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW
Izegem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in de reguliere budgetten van de instellingen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

 Raadsbeslissing van 21/3/2013 : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Raadsbeslissing van 19/9/2013 : Perceel 1 (OCMW KORTRIJK) en Perceel 5 (OCMW Izegem)

Stopzetting van de gunningsprocedure en voorstel tot heraanbesteding

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Digitaal dossier:
 Publicatie in bulletin der aanbestedingen.
 Bestek
 PV van opening
 3 offertes
 Verslag van nazicht per perceel
 Verbeterde inventaris per perceel

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 maart 2014 voor
de opdracht “raamcontract keuringen OCMW Kortrijk en Izegem - Perceel 1 (OCMW KORTRIJK)”,
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 Aib-Vinçotte International nv, A. Reyerslaan 80 te 1030
Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De uitvoering moet
gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr.
20140113/RL/OO.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 maart 2014 voor
de opdracht “raamcontract keuringen OCMW Kortrijk en Izegem - Perceel 2 (OCMW IZEGEM)”,
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 Aib-Vinçotte International nv, A. Reyerslaan 80 te 1030
Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140113/RL/OO.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop gordijnen binnen het raamcontract voor 17 sociale huurappartementen en 6 studio’s,
Dam 49-53 Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor de 17 sociale huurappartementen en 6 studio’s, Dam 49-53 Kortrijk
gordijnen en douchegordijnen aan te kopen binnen het raamcontract van Attent bvba.

Feitelijke
aanleiding

De inrichting van de 17 sociale huurappartementen en 6 studio’s, Dam 49-53 Kortrijk werd niet in
het aanbestedingsdossier voorzien. De kosten om de glasgordijnen, overgordijnen en
douchegordijnen (inclusief de ophangsystemen) aan te kopen binnen het bestaande raamcontract
werden begroot op € 34.000 en opgenomen in het voorstel van begroting 2014 .

Beoordeling Aan de hand van de opmeting maakte Attent bvba volgende offerte op met de eenheidsprijzen
van het raamcontract:

 Glasgordijnen (82 ramen) : € 6.743,28 excl. of € 8.159,37 incl. 21% BTW
 Overgordijnen (82 ramen): € 14.569,39 excl. of € 17.628,96 incl. 21% BTW
 Douchegordijnen(23 douches): € 5.905,90 excl. of € 7.146,14 incl. 21% BTW.

Totale kostprijs € 27.218,57 exclusief of € 32.934,47 inclusief 21% BTW. De prijs is inclusief
opmeting, stoffen, confectie, rails, levering en montage.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in globaal investeringsbudget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de gordijnen en kaderrails.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 november 2009 : Gunning raamcontracten binneninrichting.
 Raad van 19 december 2013: Verlenging raamcontract binneninrichting met 2 jaar

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Attent bvba

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van de gordijnen bij de firma Attent bvba voor
de 17 sociale huurappartementen en 6 studio’s, Dam 49-53 Kortrijk, goed voor een totaalbedrag
van € 27.218,57 exclusief of € 32.934,47 inclusief 21% BTW

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanpassen HS cabine Damastweverstraat 3. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en
lijst aan te schrijven firma's.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s voor het
aanpassen van HS cabine Damastweverstraat 3, Kortrijk.

Feitelijke
aanleiding

Onlangs kregen we van B.T.V., die de hoogspanningscabine van de sociale werkplaats in de
Damastweverstraat 3 moet keuren, een negatief keuringsverslag. De inbreuken zijn van die aard
dat er dringend aanpassingswerken nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsnormen van
Eandis.

Beoordeling In dit kader werd een bijzonder bestek met nr. 20140516/RL/OPZB opgesteld door de dienst
Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.570,00 excl. 21% BTW (BTW
medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, de gunningsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte op
25 april 2014 te verzenden.
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 16 mei 2014 voorgesteld

Financiële
toetsing

Budget Geen investeringsbudget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits krediet wordt voorzien met de budgetwijziging.

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 overschreden).

 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, § 3.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Bestek
 Lijst aan te schrijven aannemers

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20140516/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “Aanpassen HS
cabine Damastweverstraat 3”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 16.570,00 excl. btw (21% btw te voldoen door
medecontractant).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.
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Onderwerp Aanleg rioolwaterzuiveringsinfrastructuur nabij Lichtendal. Vestiging erfdienstbaarheid.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De maatschappij voor oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, Aquafin NV, legt met het
project “Pietje Patersbeek” rioolwaterzuiveringsinfrastructuur aan in de ondergrond van het
perceel kadastraal gekend onder de 4de afdeling, sectie C, nr. 785 H.

Op dit perceel dat eigendom is van het OCMW is het woon- en zorgcentrum Lichtendal gebouwd.
Meer bepaald zal de infrastructuur onder de huidige brandweg die loopt van de Etienne Sabbelaan
tot aan de Sint-Denijseweg, aangelegd worden.

Zoals gebruikelijk worden de nodige afspraken hiervoor vastgelegd in een authentieke akte. De
kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte zullen gedragen worden door Aquafin.

Voorafgaandelijk aan de akte worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst tot vestiging
van erfdienstbaarheden. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Op
voorstel van Aquafin zal de akte door notaris Liesbeth Degroote en Dirk Van Haesebrouck BVBA,
Beneluxpark 3 te 8500 Kortrijk verleden worden.

Beoordeling Door deze overeenkomst geeft het OCMW aan Aquafin de toestemming om op de aangeduide
locaties op het plan alle werken uit te voeren of te laten uitvoeren die nodig zijn voor de aanleg
en vervanging van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Aquafin verbidt er zich toe de erfdienstbaarheid op zulke wijze te gebruiken dat de eigenaar,
huurders en andere gebruikers van de grond zo weinig mogelijk hinder ondergaan. Aquafin zal na
het verloop van de werken de brandweg terug herstellen in de oorspronkelijke staat en een
forfaitaire vergoeding van € 296 betalen bij het verlijden van de akte.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  In dossiermap: opmetingsplan.
 In dossiermap: overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de overeenkomst met Aquafin tot vestiging van erfdienstbaarheden in het kader
van het rioolwaterzuiveringsproject “Pietje Patersbeek” goed.

De raad gaat akkoord met het voorstel van Aquafin om notaris Liesbeth Degroote en Dirk Van
Haesebrouck BVBA, Beneluxpark 3 te 8500 Kortrijk aan te stellen om de akte te verlijden.

De raad beslist zich in de akte te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de secretaris.
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Onderwerp Sociale maribel – toekenning subsidie en wijziging prioriteit.

Indiener An Spriet Dienst Personeel

Doelstelling Aanstelling sociale maribel

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW deed een aanvraag voor 8 functies sociale maribel aan het bijzonder fonds sociale
maribel van RSZPPO.
Wij kregen bericht dat aan het OCMW Kortrijk subsidie voor 1 VTE werd toegekend.
De aanwerving dient te gebeuren in de periode 1 april - 30 juni 2014.

De volgorde van prioriteit bij de aanvraag was:
1. Leidinggevende kinderopvang
2 tot en met 6. Trajectbegeleiders activering
7 en 8 Functies binnen armoedebestrijding

Beoordeling Volgens de aangevraagde prioriteit moet de subsidie gaan naar de reeds gebudgetteerde functie
leidinggevende kinderopvang (kinderdagverblijf Blokkenhuis).

De vraag wordt gesteld om de prioriteit te laten gaan naar de aanwerving van een
trajectbegeleider, meer bepaald een van de tijdelijke trajectbegeleiders die tot en met augustus in
dienst zijn ten laste van het project PACT (minister van tewerkstelling).

De motivering van deze prioriteitswijziging:

De nood is hoog aan begeleiding binnen activering door het sterk toegenomen aantal
leerwerknemers.
Cijfers:
Aantal leerwerknemers op 1/1/2013: 115
Aantal leerwerknemers op 1/1/2014: 181 (dit cijfer stagneert in 2014)

De beoogde trajectbegeleider aan te werven op sociale maribel, maakt deel uit van een
contingent van 2 trajectbegeleiders aangeworven op 20.08.2012 in een tijdelijk project
betoelaagd vanuit de FOD WASO (project PACT). In dit project ligt het accent op de intense
trajectbegeleiding op het einde van de tewerkstelling art.60§7 en met als doel toeleiding naar
regulier werk.
Het project eindigt op 19.08.2014. Omwille van de grote toename van de tewerkstelling
art.60§7 en de goede resultaten van het project (41% reguliere tewerkstelling), wensen wij een
van deze functies te bestendigen via de subsidies sociale maribel.

Waarom geen prioriteit voor de functie leidinggevende in de kinderopvang:
Dit gaat om een functie waarvoor de middelen reeds voorzien zijn in het budget.

Financiële
toetsing

Budget Het loonsaldo bovenop de subsidie van 29.906EUR zal voorzien worden via
interne kredietverschuiving.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad 20 februari 2014: aanvraag functies sociale maribel

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

 Aktename van de toekenning van subsidie sociale maribel voor 1 VTE, aan te werven in de
periode 1 april – 30 juni 2014

 Akkoord met wijziging prioriteit naar 1 VTE trajectbegeleider binnen de dienst activering

Opvolging en
communicatie


