
VERSLAG

Openbare zitting van 15 mei 2014

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

Verontschuldigd: Secretaris: Philippe Awouters.

De raad beslist om punt: “Bekrachtiging aanstelling bestuursadviseur An Spriet als waarnemend secretaris tijdens de
verhindering van de secretaris Philippe Awouters.” dat geagendeerd stond in de gesloten zitting, als eerste punt van de
openbare zitting te behandelen.

Bekrachtiging aanstelling bestuursadviseur An Spriet als waarnemend secretaris tijdens
de verhindering van de secretaris Philippe Awouters.

Feitelijke
aanleiding

De secretaris, Philippe Awouters, is verhinderd wegens ziekte vanaf 7 mei 2014.

Het OCMW-decreet voorziet dat bij verhindering van de secretaris de raad een waarnemend
secretaris kan aanstellen. (art.80 OCMW-decreet) In spoedeisende gevallen kan het vast bureau
een waarnemend secretaris aanstellen. Deze aanstelling moet bekrachtigd worden in de
eerstvolgende raadzitting.

Omwille van de continuïteit van de administratieve organisatie en met het oog op een correcte
besluitvorming is het noodzakelijk om de secretaris te vervangen door een waarnemend
secretaris.

Het vast bureau stelde op 7 mei 2014 bestuursadviseur An Spriet aan als waarnemend secretaris
voor de periode van verhindering van de secretaris.
Bij verhindering van An Spriet wordt adjunct van de directeur Nick Vandommele aangesteld als
waarnemend secretaris.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet artikel 80.

Besluitvormings-
proces

 Vast bureau 7 mei 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 7 mei 2014 tot aanstelling van
bestuursadviseur An Spriet als waarnemend secretaris voor de duur van de verhindering wegens
ziekte van de secretaris Philippe Awouters.
Bij verhindering van An Spriet wordt adjunct van de directeur Nick Vandommele aangesteld als
waarnemend secretaris.
[15 mei 2014]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

De raad keurt het verslag van de zitting van 24 april 2014 goed.
[15 mei 2014]

Punt 2 Jaarverslag 2013. Aktename.

De raad neemt akte van het jaarverslag 2013.
[15 mei 2014]



Punt 3 Vaststelling OCMW-jaarrekening 2013.

Feitelijke
aanleiding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de bedrijfsboekhouding, het
resultaat van het boekjaar omvat dus ook afschrijvingslasten.
Vermits de Gemeentelijke bijdrage overeenkomstig het opgelegd schema grotendeels berekend
wordt op basis van het kasstromentekort, wordt dit element apart opgenomen in de
resultatenrekening.

Op de resultatenrekening heb je volgende resultaatgegevens:
Resultaat boekjaar
Onttrekking Gemeentelijke bijdrage
Over te dragen saldo (= verschil tussen resultaat en Gemeentelijke bijdrage)

Beoordeling De balans 2013 vertoont een balanstotaal van 126.052.500,36 EUR.

De geconsolideerde resultaatgegevens:

Opbrengsten: 44.959.738,80 EUR
Kosten: 56.955.455,21 EUR
Resultaat boekjaar: -11.995.716,41 EUR
Onttrekking Gemeentelijke bijdrage 10.942.941,92 EUR
Over te dragen resultaat boekjaar -1.052.774,49 EUR
Over te dragen resultaat vanuit rek. 2012 -1.638.702,77 EUR
Per 31/12/13 over te dragen resultaat - 2.691.477,26 EUR

Het totaal over te dragen verlies van 2.691.477,26 EUR is geboekt op het passief van de balans
(rek 14).
De Gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen moet berekend worden overeenkomstig
opgelegde schema’s. Hierbij de samenvatting in vergelijking met de budgetcijfers.

Budget Budgetwijziging Jaarrekening
verschil
met BW2013 2013 2013

Toegekende bijdrage 11.107.183,00 11.107.183,00 11.107.183,00

Berekende bijdrage in werking en
aflossingen

11.608.849,00 11.266.204,00 10.942.941,92 -323.262,08

Weerslag op reserves -501.666,00 -159.021,00 164.241,08 323.262,08

De voor 2013 berekende Gemeentelijke bijdrage bedraagt 10.942.941,92 EUR. Dat is 323.262,08
EUR lager dan de raming in de budgetwijziging 2013.
De positieve evolutie is vooral te danken aan de besparingsacties en de minimale verhoging van
de netto-steunverlening.
Het OCMW zal 164.241,08 EUR teruggeven aan de Stad door verrekening in 2014.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Tussenkomst ter
zitting

Voorzitter Philippe De Coene verwijst naar de afspraken over de jaarlijkse stijging van de
gemeentelijke bijdrage met 3%. Deze groei wordt niet verstoord doordat we nu € 164.000
moeten teruggeven aan de stad. De stijging blijft gebaseerd op het initiële bedrag van de
gemeentelijke bijdrage.

Raadslid Yann Mertens vraagt of het niet wenselijk is om aan de stad te vragen om dat bedrag of
een deel ervan te mogen houden. De voorzitter antwoordt dat de jaarlijkse stijging van 3%
gebonden is aan een achttal randvoorwaarden, waaronder juist teruggeven van de overschot
indien het resultaat beter is dan verwacht.

Raadslid Yann Mertens vraagt of bij de berekening van de kostprijs van de maaltijden aan huis
ook rekening wordt gehouden met de personeelskosten en de investeringen. Financieel beheerder
Luc Sabbe antwoordt bevestigend.

Raadslid Johan Coulembier vraagt hoe het komt dat er toch nog een tekort is ondanks de
prijsverhoging en de verhoging van het aantal klanten. Financieel beheerder Luc Sabbe antwoordt
dat de helft van de klanten het sociaal tarief geniet en dat het effect van de recente prijsverho-
ging nog niet zichtbaar is.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De OCMW-jaarrekening 2013 wordt vastgesteld met een balanstotaal van 126.052.500,36 EUR.
Het resultaat 2013 vóór inbreng van de Gemeentelijke bijdrage bedraagt -11.995.716,41 EUR.

De berekende Gemeentelijke bijdrage bedraagt 10.942.941,92 EUR. Op basis van de effectieve
Gemeentelijke dotatie van 11.107.183,00 EUR en de afspraken met de Stad wordt 164.241,08
aan de Stad teruggegeven door verrekening in 2014.
[15 mei 2014]

Punt 4 Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2012 en kwijting aan de financieel
beheerder.

Feitelijke
aanleiding

De gouverneur heeft bij brief van 31 maart 2014 aan het OCMW Kortrijk een afschrift gestuurd
van zijn besluit tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2012.

Beoordeling De OCMW-Raad heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in zitting van 18 april 2013. Na onderzoek
door de externe audit heeft de gouverneur aan het OCMW een afschrift gestuurd van zijn besluit
van 27 maart 2014 tot goedkeuring, zonder opmerkingen, van de OCMW-jaarrekening 2012.

In zijn begeleidend schrijven wijst de gouverneur op 2 budgetoverschrijdingen bij de
investeringen: → Serviceflats Overleie 41/43 : +103.015,39
  → project Inspirer: +2.348,12
De gouverneur vraagt er in de toekomst op toe te zien dat er steeds voldoende krediet
voorhanden is.

De financieel beheerder was zich bewust van deze overschrijdingen en had dat in alle
transparantie vermeld in zijn financieel verslag bij de rekening 2012. Met de budgetwijziging 2013
zijn de vereiste kredieten gerealiseerd.
Bij Overleie was de overschrijding veroorzaakt door onverwachte aankoopakte, einde 2012, van
het OCMW-aandeel in de woningen nrs 41 en 43. De betaling is uitgesteld tot 12/12/2013,
aanvang der werken.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Art 89§2 van de OCMW-wet

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling jaarrekening in Raad 18 april 2013

Bijlagen  Kopie van besluit van de gouverneur van 27 maart 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de goedkeuring zonder opmerkingen van de OCMW-jaarrekening 2012.
De Raad geeft kwijting aan de financieel beheerder met betrekking tot het boekjaar 2012.
[15 mei 2014]

Punt 5 Rapportering na 1ste kwartaal 2014.

Feitelijke
aanleiding

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden.

Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding van de
invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Beoordeling Voor de kwartaalrapportering wordt verwezen naar de bijlage. De rapportering is opgemaakt
overeenkomstig volgende inhoudsopgave:

 Kwartaalmonitor
o Sociale dienst en activering
o Wijk- en dienstencentra
o Wonen & zorg
o Woonzorgcentra



o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

 Opvolging exploitatiebudget

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit verwijst naar de maaltijden aan huis waar hij inderdaad ziet dat 50,7
procent van de klanten het sociaal tarief genieten. Hij vraagt naar de cijfers van de voorgaande
jaren om de vergelijking te kunnen maken. Financieel beheerder Luc Sabbe antwoordt dat hij die
cijfers zal bezorgen. Deze vraag wordt als actiepunt meegenomen naar een volgende zitting.

Verder verwijst raadslid Frederik Benoit naar de stijging van het aantal leerwerknemers. Hij
vraagt of er niet moet geïnvesteerd worden in extra begeleiders. Voorzitter Philippe De Coene
verwijst in dit verband naar punt 17 van deze zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de financiële rapportering na 1ste kwartaal 2014.
[15 mei 2014]

Punt 6 Voorstel tot afboeking oninbare vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

De financiële dienst heeft twee lijsten samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijsten
bevatten

Lijst A - Terugvorderingen sociale dienst: leefloon € 6.211,38
- Terugvorderingen sociale dienst: huur & huurwaarborgen € 22.464,12
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 7.526,69

Lijst B - Diverse vorderingen 22.252,63
€ 58.454,82

De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per
item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder
vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken.

Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2014 vermits in de jaarrekening 2013
als waardevermindering op vorderingen een bedrag van € 529.224,00 geboekt is.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

Overeenkomstig Raadsbeslissingen werden sedert 2006 volgende bedragen als definitief
oninvorderbaar geboekt:

2006 → 162.996,81 EUR
2007 →  107.933,81 EUR
2008 →    74.567,96 EUR
2009 →    81.322,05 EUR
2010 →  115.712,42 EUR
2011 → 111.168,85 EUR
2012 → 199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR

Bijlagen Lijst A – Oninbare terugvorderingen sociale dienst: leefloon, huur en huurwaarborgen + overige
steun.
Lijst B – Andere oninbare vorderingen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijsten ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal
bedrag van 58.454,82 EUR.
[15 mei 2014]



Punt 7 Project kinderen eerst. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Armoedeplan Kortrijk.

Beoordeling Armoede en kinderarmoede zijn ook in Kortrijk de laatste jaren sterk toegenomen. 18% (K&G)
van de kinderen in Kortrijk is geboren in een kansarm gezin. In 2009 was dit nog 7,5%. Het
betekent dat in onze stad elk jaar ongeveer 130 kinderen in armoede worden geboren. En daar
willen de stad en OCMW Kortrijk iets aan doen.

Stad en OCMW Kortrijk maken van armoedebestrijding dan ook een blijvende prioriteit.
Het resultaat is een uitgebreid armoedebestrijdingsplan met acties die concreet het verschil
moeten maken voor mensen in armoede, gemaakt, geschreven en gedragen door heel wat
verschillende partners. Om echter het belang en de noodzaak te benadrukken om de komende
jaren structureel op kinderarmoede in te zetten, werd daarnaast ook een volledig front specifiek
aan kinderarmoede gewijd. Hierin worden de acties opgelijst die rechtstreeks willen inzetten op
de strijd tegen kinderarmoede.

Het voorbije jaar werden reeds binnen de stad beslissingen genomen in ombuigingsbeleid
opvoedingswinkel, uitbouw kinderopvang en regie, uitbouw flankerend onderwijsbeleid.. Ook
binnen het OCMW werden diverse stappen gezet vanuit surplus, benutten luik 3 sociaal culturele
participatie voor scholen in aanpak armoede, uitbouw de Kroost, uitrol armoedeactieplan..

Op Vlaams niveau zijn er belangrijke hervormingen bezig zoals integrale jeugdhulp
preventieve gezinsondersteuning.

De strijd tegen kinderarmoede vraagt een integrale aanpak die diverse levensdomeinen, en dus
ook organisaties, overstijgt. De intentie om actiever samen te werken, diensten op elkaar af te
stemmen in functie van meer efficiëntie voor kwetsbare gezinnen is op heden te vaak
afhankelijk van toevallige contacten en verloopt doorgaans nog niet gestructureerd.

Het project geeft ons middelen voor een voltijdse projectmedewerker.

Met het project focussen we enerzijds op een versterken van de samenwerking met 7 primaire
eerstelijnsorganisaties in Kortrijk die al zeer actief zijn op het terrein van preventieve en
curatieve ondersteuning voor gezinnen. Het gaat over de organisaties CLB Mandel en Leie, CLB
Groeninge, OCMW-sociaal huis, politiezone Vlas, K&G, CAW Zuid-West-Vlaanderen en
Kraamzorg. Zij bieden toegankelijke, laagdrempelige hulp- en dienstverlening en worden gezien
als toegangspoorten voor onthaal, informatie, begeleiding en doorverwijzingen i.f.v.
opvoedingsvragen, specifieke begeleiding en ondersteuning. Er wordt een sterk
samenwerkingsverband opgezet i.f.v goede doorstroom en opvolging van gezinnen.

Anderzijds wordt deze projectmedewerker ingezet voor opstart van concrete initiatieven vanuit
burgers- diensten om kinderarmoede mee te bestrijden. In nauwe samenwerking met de
programmaregisseur armoede wordt projectmedewerker ingezet om enkele projecten mee vorm
te geven zoals opstart peuterspeelpunt, uitbouw ruilhoekje, acties binnen de kinderopvang.. De
projectmedewerker is ook aanspreekpunt voor de brugfiguren, interne diensten OCMW, diensten
kinderopvang om acties mee vorm te geven. Doelstelling is acties, projecten op te zetten die na
het project kunnen gecontinueerd worden en verder opgevolgd worden door medewerker
gezinsbegeleiding of programmaregisseur armoede.

De projectmedewerker heeft ook de taak om een schakelfunctie op te nemen t.a.v. de
bestaande netwerken (LNO lokaal netwerk opvoedingsondersteuning, LOK lokaal overleg
kinderopvang, LOP lokaal onderwijsplatform,…) om de signalen en vaststellingen vanuit het
overlegplatform door te geven. Hiermee kunnen zij dan verder aan de slag.
Het bestaande overlegplatform voor de opvoedingswinkel wordt wat hervormd naar doelstelling
en naar samenstelling. Dit overlegplatform wordt samengesteld vanuit de 7 eerstelijnsdiensten
en focust enerzijds op aanpak preventieve gezinsondersteuning en anderzijds op aanpak
kinderarmoede en opvolging van dit project.

De projectmedewerker wil een doorstart maken om formele en informele hulp beter met elkaar
te verbinden.

Een toelichting hoe de doelstellingen uit de oproep vertaald zullen worden – acties:

1. proactief detecteren en voorkomen van kinderarmoede
Een werkkader wordt uitgetekend voor de inachtneming van de privacy bij individuele
gegevensuitwisseling i.f.v. casusbespreking en intervisie. De signalen, tendensen, noden en
behoeften die uit het project komen zullen ook doorgegeven worden aan de bestaande
overlegstructuren en netwerken. Zo kunnen er acties of project opgezet worden, maar ook aan
beleidsbeïnvloeding gedaan worden.

2. sensibiliseren van lokale partners



Jaarlijks worden minstens 3 vormingen, opleidingen of trainingen in samenspraak met de
praktijkwerkers opgezet.
De projectmedewerker heeft een schakelfunctie t.a.v. andere netwerken en structuren en de
taak om te sensibiliseren, signalen door te geven en het beleid te beïnvloeden i.f.v. preventie en
opsporen kinderarmoede.

3. stimuleren van samenwerking
De projectmedewerker bundelt de diverse initiatieven die er bestaan. Zo hebben we totaalzicht
op alle inspanningen, diensten die betrokken zijn in aanpak kinderarmoede.

4. lokale ondersteuning en projecten stimuleren
De projectmedewerker neemt diverse concrete acties en projecten op zich in antwoorden op
behoeften, noden geformuleerd door de partners, door vrijwilligersorganisaties en zet projecten
op rails. Van bij de start wordt er samengewerkt en zorgt de projectmedewerker vooral voor
een faciliterende rol, een tijdelijke rol.

Concrete doelpubliek
Alle gezinnen, maar met bijzondere focus op gezinnen in aandachtsbuurten en kinderen in
concentratie scholen.

Partners + hun rol + in welke mate ze zich engageren
Partners van het overlegplatform:
 CAW Zuid-West-Vlaanderen
 CLB Groeninge
 CLB Mandel en Leie
 OCMW- sociaal huis
 Politiezone Vlas
 K&G

Deze partners engageren zich en bekijken de mogelijkheid om een samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan. Er wordt een overeenkomst opgesteld i.f.v. duidelijk uitgesproken
engagement en een aantal kwaliteitsgaranties.

Kraamzorg tekende nog geen intentieverklaring, maar is wel bereid om mee na te denken en
het project mee vorm te geven.

Ook met de sector van kinderopvang worden afspraken gemaakt om zo toegankelijkheid van
kinderopvang en haar sociale functie te verhogen.

Planning en een timing voor de uitvoering
Looptijd: 01/05/2014 – 30/04/2015 (1 jaar)

Start: mei 2014
 Vrijstellen of aanwerven van een projectmedewerker
 Inwerken van de spilfiguur en kennismaking met verschillende partners
 Bekendmaking spilfiguur bij intermedairen
 Opmaak sociale kaart i.f.v. organisaties die in aanraking komen met gezinnen en kinderen

Juni 2014 – april 2015
 Bekendmaking spilfiguur
 Organiseren vorming/training/opleiding
 Opstart concrete acties i.f.v. actuele noden
 afspraken rond overleg- doorgeven van informatie- gegevens- casebespreking

April 2015
 Eindrapportage
 Afronden project – afspraken maken i.f.v. continuering overlegplatform

Financiële
toetsing

Budget € 50.000 ; is niet voorzien in meerjarenplan maar wordt met
budgetaanpassing in ontvangsten en uitgaven budgetneutraal opgenomen

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de projectdoelstelling goed en gaat akkoord om projectmedewerker voor 1 jaar
aan te stellen. De kostprijs is volledig gedekt door subsidies.
[15 mei 2014]



Punt 8 Kinderarmoedefonds: voorstel besteding toegekende middelen.

Feitelijke
aanleiding

De Vlaamse overheid heeft middelen vrijgemaakt om die steden en gemeenten met een hoog
percentage kinderarmoede financieel te ondersteunen. Kortrijk scoort op de 7 criteria die het al
of niet subsidiëren en het subsidiebedrag bepalen en ontvangt hiervoor vanaf 1 september een
subsidie van € 109.263,4. Deze subsidie wordt toegekend voor 6 jaar.

Deze criteria zijn:
 Het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van nul tot en met vier

jaar ten opzichte van het aantal inwoners van nul tot en met vier jaar (Kortrijk: 11,73%);
 Het aantal eenoudergezinnen met kinderen van nul tot en met drie jaar ten opzichte van het

totale aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met drie jaar (Kortrijk: 9,77%);
 De kansarmoede-index van Kind en Gezin (Kortrijk: 18,02%);
 De onderwijs-kansarmoede indicator voor het kleuteronderwijs (Kortrijk: percentiel 91);
 Het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast), samengeteld met het aantal

begunstigden van een equivalent van het leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte van het
aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met zeventien jaar (Kortrijk: 3,07%);

 Het aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met twee jaar, waarbij de
referentiepersoon in het huishouden en, als die aanwezig is, de partner niet werken ten
opzichte van het totale aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met twee jaar
(Kortrijk: 12,27%);

 Het aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met drie jaar, waarbij één of beide
ouders niet over de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totale aantal
huishoudens met kinderen van nul tot en met drie jaar (Kortrijk: 13,65%).

Tegen eind mei verwacht de Vlaamse Overheid een nota ondersteund door het OCMW en de
stad en in samenspraak met de partners betrokken in het netwerk opvoedingsondersteuning en
de vereniging waar armen het woord nemen.
De focus moet gaan naar de hele jonge kinderen (0-3 jaar) en de ondersteuning van kinderen
en hun gezin waarin ze opgroeien.

Kortrijk wil bewust inzetten op armoede en meer specifiek op kinderarmoede. Binnen het
Strategisch Meerjarenplan en in het armoedeplan wordt dit binnen verschillende doelstellingen
verder geconcretiseerd.

Beleidsdoelstelling 2: EEN STAD DIE VERJONGT EN VERGROENT
 Actieplan: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad
 Actie: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke

kansen creëren
 Actie: Inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen

Beleidsdoelstelling 6: EEN STAD DIE HOUDT VAN DE KINDEREN EN ALLE OMA'S EN OPA'S
 Actieplan: We creëren een kindvriendelijke stad
 Actieplan: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en

gezinsondersteuning
 Actie: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van

opvangvoorzieningen
 Actie: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Armoedeplan OCMW: Beleidsdoelstelling 7: STRUCTURELE AANPAK KINDERARMOEDE

Beoordeling Deze nota en voorstel werd opgemaakt na aftoetsing met programmaregisseur armoede, de
kerngroep opvoedingswinkel (K&G, CLB, CAW, CKG Don Bosco) en A'kzie, de vereniging waar
armen het woord nemen. De nota legt focus op uitwerken van nieuw beleid, gekaderd in de
meerjarenplanning van Stad en OCMW.

De Vlaamse beleidsprioriteiten geven volgende aanbeveling mee aan de lokale besturen: de
ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde, duurzame en proactieve strategieën en acties
ter bestrijding van kinderarmoede, met focus op kinderen tot en met 3 jaar en hun gezin, op basis
van volgende pijlers: toegang tot adequate middelen, toegang tot betaalbare hoogwaardige
diensten en het recht van kinderen en gezinnen om te participeren. Het lokaal bestuur neemt
regierol op m.b.t. lokale kinderarmoedebestrijding vanuit een lokaal netwerk. Het wijst daarvoor
een lokaal aanspreekpunt aan. De acties worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in
coproductie met relevante actoren die door het decreet erkend en ondersteund worden.

Vanuit deze focus van de Vlaamse overheid, lokale noden en opportuniteiten, geeft de toelage in
kader van kinderarmoede ons extra kansen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, naast het
armoedeplan, die vanaf de geboorte inzetten op het bestrijden van kansarmoede, het versterken
van gezinnen en hen ondersteunen in het zoeken naar duurzame structurele oplossingen.

We willen het verschil maken op volgende terreinen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn:
 Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen



 Ondersteunen van ouders

1. Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen - €50.000

Onderzoek naar het opnamebeleid van de kinderopvang toont aan dat wie (nog) geen job heeft,
wie laag geschoold is, wie van allochtone afkomst is of wie alleenstaande ouders is, minder vaak
opvang vindt voor zijn of haar kind. Nochtans blijkt dat kwaliteitsvolle opvang heel veel kansen
kan bieden aan kinderen in armoede. Kinderopvang van een goede kwaliteit kan een verschil
maken voor kinderen en een hefboom zijn om de ongelijke kansen te verkleinen. Goede
kinderopvang kan, althans gedeeltelijk, een kansarme gezinsomgeving compenseren. In de
kinderopvang komen kinderen in contact met zorgverstrekkers waardoor mogelijkheden tot
interactie vergroten. Een kwaliteitsvolle opvang biedt een emotioneel veilige omgeving, met
sensitieve, ondersteunende en stimulerende interacties tussen de zorgverstrekker en het kind.
Kinderopvang biedt de kans om te investeren op heel jonge leeftijd.
Vanuit de Vlaamse Overheid investeert men in de verruiming van het aantal plaatsen in de
kinderopvang die betaalbaar is volgens inkomen. Zij stellen ook voorwaarden met betrekking tot
het percentage kinderen uit kansengroepen die bereikt moet worden. Ondanks de uitbreiding van
het aantal opvangplaatsen in de voorbije jaren, is er nog steeds een tekort aan opvangplaatsen,
wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er is een
sterk positief verband tussen opvanggebruik en een betaalde job uitoefenen. Moeders uit lage
inkomensgroepen blijven langer ongewenst werkloos dan moeders uit midden- en hogere
inkomensgroepen. De wachtlijsten voor kinderopvang zorgen ervoor dat vooral laaggeschoolde
ouders moeilijk gepaste kinderopvang vinden.

Lokale overheden hebben een belangrijke opdracht in de uitbouw van het aanbod van
kinderopvang. Ze kunnen ondersteuning bieden aan startende opvanginitiatieven en hen
begeleiden bij de opstart.
Voorstel: Starterspremie en begeleidingstrajecten
Daarom willen wij investeren in extra kinderopvang. Met deze subsidies willen we vanuit de stad
een starterspremie aanbieden voor nieuwe opvangvoorzieningen. Deze starterspremie kadert
binnen de ondersteuning die de stad biedt aan startende ondernemers en wordt op maat van de
kinderopvang uitgewerkt. De subsidie zal toegekend worden voor groepsopvang (=
kinderdagverblijf – vanaf 8 kinderen) , geen gezinsopvang (=onthaalouders). Wij willen vooral
kinderopvang stimuleren binnen de blinde vlekken in Kortrijk en zullen hiervoor een verhoogde
subsidie toekennen ten opzichte van opvang in gebieden waar in principe voldoende aanbod is.
Naast de starterspremie willen we startende ondernemers ook begeleiden zodat ze een duurzame
onderneming kunnen realiseren. Er wordt in samenwerking met het Loket voor Ondernemers en
het Ondernemerscentrum West-Vlaanderen een begeleidingstraject opgezet (opmaken
ondernemingsplan, oprichten vennootschappen,...). Er wordt een vast budget voorzien per
begeleidingstraject. Dit wordt in samenwerking met het loket voor ondernemers verder
uitgewerkt.

2. Ondersteunen van ouders - € 59.263

A) Sociaal tarief in de niet inkomens gerelateerde opvang (Wordt opgenomen binnen de steun
sociale dienst OCMW) - € 9.263

We willen ook investeren om de bestaande kinderopvang betaalbaar te maken. Vanuit het Lokaal
Overleg Kinderopvang wordt er een gefundeerd advies gegeven bij uitbreidingsrondes
inkomensgerelateerde opvang. Omdat het huidige aanbod inkomensgerelateerde kinderopvang
niet volstaat, voorziet het OCMW Kortrijk selectief in een tegemoetkoming voor ouders.
In Kortrijk zijn er nog heel wat opvangplaatsen waar een vaste dagprijs aangerekend wordt. Wij
willen deze opvangplaatsen toegankelijk maken voor een breder publiek. Ouders betalen een
bedrag dat berekend werd op basis van hun inkomen en het OCMW Kortrijk past het verschil met
de dagprijs bij. Deze tussenkomst zal toegekend worden in 2 situaties:
 indien het arbeidstraject belemmerd wordt omdat er geen inkomensgerelateerde opvang

gevonden werd;
 indien de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang niet meer betaald kan worden door een

daling van het gezinsinkomen met meer dan 20% (daling los van de eigen wil van de ouders)

Dit werd in de Raad van april beslist. Wordt opgenomen binnen de steun sociale dienst OCMW.

B)brugfiguren- toeleiders in functie van kinderopvang - € 50.000

De sociale functie van de kinderopvang heeft minder slaagkansen als voorzieningen op zichzelf
zijn aangewezen om drempels weg te werken en ouders uit kansengroepen te bereiken.
Netwerken is hierbij een belangrijk werkinstrument.
Dat je bepaalde doelgroepen actief moet aanspreken om de weg naar de kinderopvang te vinden,
is een aspect van de sociale functie wat voor de meeste opvangvoorzieningen nieuw en ongekend
terrein is. Het gaat erom dat de gepaste informatie op een heldere manier tot bij de
kansengroepen gebracht wordt, dat je zicht krijgt op hun opvangnood en oplossingen biedt
hiervoor. Zonder die 'actieve inbreng' zouden ze die wegen niet zomaar zien en gebruiken. In de
huidige context is deze opdracht voor opvangvoorzieningen niet haalbaar. Vandaar dat het



belangrijk is dat een persoon vanuit hun vertrouwde omgeving deze opdracht vervult, een
toeleider. Toeleiders bevinden zich in sociale netwerken en dienstverleningen in het
werkingsgebied die de doelgroep kennen en rechtstreeks met hen werken. Gericht en gepaste
informatie geven aan ouders is 1 aspect van het toeleiden. Effectief doorverwijzen en samen met
de doelgroepouders op bezoek gaan in de kinderopvang is een volgende stap. Toeleiders zijn vaak
vertrouwenspersonen en kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een intakegesprek.

Kortrijk wil inzetten op gezinsondersteuning. We willen ondersteuning aanbieden daar waar
kinderen en ouders aanwezig zijn (scholen, kinderopvang,…). Ook hier kunnen de toeleiders een
grote rol spelen inzake doorverwijzing en doorgeven van correcte informatie.
Voorstel: Kortrijk wil inzetten op toeleiders gekoppeld aan brugfiguren. Doelstelling van een
brugfiguur is om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als doelstelling de
leerprestaties, de sociaalemotionele ontwikkeling en het welbevinden van kwetsbare kinderen in
overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoon(lijkheid).
Daarnaast kan de brugfiguur een belangrijke rol spelen in het versterken van het gezin en hen
toe te leiden naar externe partners indien nodig (werk, wonen, kinderopvang, opleidingen,
OCMW,…).

Deze brugfiguren werken buurtgericht en in nauwe samenwerking met de scholen uit de buurt.
Het werkterrein van brugfiguren is daar waar de gezinnen aanwezig zijn. Deze personen zijn
vertrouwd met hun buurt en kunnen op die manier makkelijk signalen opvangen. Zij werken op
maat van de gezinnen, ongeacht de leeftijd van de kinderen. Zij kunnen in principe een gezin
begeleiden vanaf de geboorte t.e.m. het basisonderwijs. Brugfiguren verbinden de scholen met
gezinnen en hun omgeving. Dit is voor elk kind van elke school van belang, maar bij uitstek voor
kinderen die in kwetsbare gezinnen opgroeien.

Samengevat willen we dus inzetten op extra uitbouw van kinderopvang en op inzet van
Toeleider/brugfiguur.

Het OCMW Kortrijk vraagt de toelage op. De middelen voor uitbouw kinderopvang, een stedelijke
bevoegdheid zullen worden doorgestort naar de Stad (op basis van aantal starters en
samenwerking met ondernemerscentrum)

De subsidie wordt voor 2014 toegekend in 2 schijven (sept en nov), vanaf 2015 in 2 schijven
(juni, nov)

Uiterlijk op 31 mei 2014 moet subsidieaanvraag ingediend zijn. De subsidieaanvraag moet linken
leggen met de bestaande meerjarenplanning van Stad en OCMW waar in begin van deze nota
reeds werd naar verwezen. Per actie dient een plan van aanpak, timing, acties, financiële
prognose opgenomen worden. De Vlaamse overheid voorziet tevens in de uitbouw van een lerend
netwerk voor de betrokken steden en gemeenten.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Toegekende subsidie.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 28/04 CBS Kortrijk gezien stedelijke bevoegdheden en gezamenlijke aanpak kinderarmoede
 5 Mei VB OCMW
 12 Mei GR Kortrijk
 15 Mei OCMW Raad

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De OCMW raad gaat akkoord:
 dat een subsidiedossier ingediend wordt in het kader van te besteden toegekende Vlaamse

middelen voor de aanpak van Kinderarmoede.
 vanuit de toegekende middelen extra te investeren in de extra uitbouw van kinderopvang,

het ondersteunen van ouders door het toekennen van een sociaal tarief in niet inkomens
gerelateerde opvang en het inzetten van een toeleider, brugfiguur

Directie welzijn krijgt opdracht deze aanvraag op te maken.
[15 mei 2014]

Punt 9 KBS Ikea Fonds voor kinderen en opvoeding: project educatief en starterspakket voor

onthaalouders. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling Engagement 6: een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s

De stad die regisseert i.f.v. een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en
gezinsondersteuning.



Feitelijke
aanleiding

Beleidsdoelstellingen rond regierol i.f.v. een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang.
(link PNK)
Opportuniteit IKEA fond voor kinderen en opvoeding van KBS

Beoordeling Korte omschrijving
Inzetten op kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van aangesloten onthaalouders door een
educatief pakket die bijdraagt tot de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en
inzetten op het aantrekken van nieuwe onthaalouders door een starterspakket als duwtje in de
rug.

Projectduur
Start: 1/07/2014 - Einde: 30/06/2017

Doelstelling van het project

Op 30 juni 2017 heeft de dienst onthaalouders 10 nieuwe onthaalouders in dienst verspreid en
gevestigd in de geselecteerde gebieden met sociale woningen om te voorzien in aanbod om zo
voldoende, betaalbare, kwaliteitsvolle en een verhoogde toegankelijke kinderopvang in Kortrijk te
creëren.
Door het verhogen en blijvend aantrekken van nieuwe onthaalouders wil de dienst ook de
toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen. Vanuit het OCMW willen we sterk de nadruk
leggen op bereik van kansengroepen binnen onze opvangplaatsen. De dienst onthaalouders werkt
dan ook inkomensgerelateerd; de prijs van de kinderopvang wordt berekend op basis van het
inkomen. De dienst onthaalouders streeft ernaar om de erkende plaatsen voor kinderopvang
volledig in gebruik te nemen.
Momenteel zijn er kandidaat onthaalouders die aarzelen om opvang aan te bieden omwille van de
hoge investeringen die zij moeten doen (aankoop spelmateriaal, aangepaste ruimtes,…) De dienst
wil hen een duwtje in de rug geven door een starterspakket aan te bieden.

Op 30 juni 2017 heeft de dienst onthaalouders 20 educatieve pakketten gegeven aan de reeds
aangesloten onthaalouders gevestigd in een gebied met sociale woningen of die zich specifiek
richten tot bewoners van sociale woningen om de kwaliteit van de dienstverlening (aanbod
prikkelende en educatieve spelmateriaal en inrichting van de ruimte en/of inzetten op gezonde
voeding) te verhogen om zo binnen de opvang nieuwe kansen te creëren t.a.v. de kinderen.
We willen met de dienst onthaalouders extra impulsen geven aan die onthaalouders met hoger
aantal kansenkinderen of locatie in sociale woonwijken.
Het is de bedoeling dat kinderen uit kwetsbare gezinnen bij hun onthaalouders (spel)materiaal,
prikkelende ruimtes en gezonde voeding aangeboden krijgen die in hun eigen thuisomgeving ‘niet
genoeg’ voorhanden zijn. We denken hierbij aan bewegingsmateriaal, degelijk materiaal voor
rollenspel, speelhoeken, gezelschapsspelletjes, keukengereedschap op maat van kinderen,
keukentoestellen voor gezonde voeding, …

Concrete en meetbare projectresultaten
Er zijn 2 subsidiereglementen opgesteld en geïmplementeerd.
Er zijn 2 catalogussen samengesteld o.b.v. noden en adviezen van de diverse actoren. Er is een
starterspakket voor nieuwe onthaalouders opgemaakt, een educatief pakket is voorhanden voor
bestaande onthaalouders.
Er zijn 10 nieuwe onthaalouders gestart.
Er zijn 10 starterspakketten aangevraagd en onder begeleiding van de dienst onthaalouders
besteed door 10 nieuwe onthaalouders.
De toegankelijkheid van de dienstverlening is gestegen doordat er meer opvangplaatsen zijn
waarvan de prijs berekend wordt o.b.v. het inkomen.
Ongeveer 50 kinderen (10 nieuwe onthaalouders x gemiddeld 5 kinderen = 50 kinderen) hebben
kans op kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke dienstverlening.
Er zijn 20 educatieve pakketten aangevraagd en onder begeleiding van de dienst onthaalouders
besteed door 20 bestaande onthaalouders.
Ongeveer 100 kinderen (20 bestaande onthaalouders x 5 kinderen gemiddeld = 100 kinderen)
komen in contact met bijkomend materiaal die hun emotionele en cognitieve ontwikkeling extra
stimuleert. Deze kinderen maken kennis met andere omgeving, prikkels en gezonde voeding
waardoor ze op een andere manier gestimuleerd worden dan in de thuissituatie en waardoor ze op
lange termijn meer kansen hebben.
Er is een stijging van de kwaliteit van de dienstverlening wegens inzetten op educatief materiaal.
Kinderen en ouders zijn meer tevreden over de dienstverlening (kinderopvang). Dit zullen we
bevragen in de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting bij de ouders.
Afsluiten van 2 samenwerkingsovereenkomsten i.f.v. stimuleren van geestelijke ontwikkeling van
kinderen
Er is 1 eindrapport met evaluatie van het project en do’s en don’ts bij het opstellen van zo’n
subsidiereglement.

Doelgroep
Het project richt zich op onthaalouders (zowel bestaand als nieuw) die gevestigd zijn in een
gebied met sociale woningen of die zich specifiek richten tot bewoners van sociale woningen.
Dus enerzijds:
Er zijn 9.22% sociale woongelegenheden t.o.v. van de totale woongelegenheden in Kortrijk.



Als we dit als standaard nemen, dan kunnen we concluderen dat volgende gebieden boven het
gemiddelde scoren
Lange Munte
Overleie
Kortrijk Zuid-Oost
Kortrijk Oost
Kortrijk Centrum
Bellegem

 Nieuwe onthaalouders die zich in deze gebieden vestigen, komen in aanmerking voor het
starterspakket. Bestaande onthaalouders die gevestigd zijn in deze gebieden komen in
aanmerking voor het educatief pakket.

Anderzijds:
Bestaande onthaalouders die zich specifiek richten tot bewoners van sociale woningen kunnen ook
een aanvraag indienen voor het educatief pakket indien hun opvangplaatsen voor gemiddelde
20% per jaar opgevuld worden door kinderen van bewoners van sociale woningen.

Partnerschap
Directie welzijn Kortrijk – cel kinderopvang – BND - K&G - LOK (lokaal overleg kinderopvang) -
Bib en Speel-o-theek ‘De Speelvogel’

Budget
We vragen 10.000 EUR subsidies om het starterspakket (10x500€) en het educatief pakket
( 20x250€) in piloot aan te kunnen bieden vanuit de werking.

Financiële
toetsing

Budget 100% gesubsidieerd.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van het project en keurt de indiening goed.

Opvolging en
communicatie

De goedkeuring van het project zal aan de Raad gecommuniceerd worden.

Punt 10 KBS Armoedefonds: project S-team in actie. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Sinds 2008 deelde het OCMW het grondgebied Kortrijk op in 8 woonzorggebieden. De
woonzorgverlener (vroeger: sociaal verpleegkundige) is binnen dit gebied de spilfiguur op vlak van
thuiszorg. Vanzelfsprekend hebben wij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare
thuiswonende (oudere). Binnen de woonzorgverlening stellen we jaar na jaar vast dat de groep
zorgwekkende zorgmijders toeneemt. Bij deze personen werkt een aanpak van vrijblijvende
hulpverlening niet. Er is nood aan een methodiek van assertieve hulpverlening, ook bemoeizorg
genoemd.
Opportuniteit Armoedefonds – creatieve projecten in de strijd tegen armoede in België van KBS

Beoordeling Korte omschrijving
Het S-team is een ad hoc samengesteld team dat direct individuele noodsituaties bij zorgmijders
aanpakt. Ze zetten onleefbaar geworden situaties opnieuw op de rails en grijpen in op de
onhoudbare levensstijl van kansarme, kwetsbare zorgweigeraars in Kortrijk.

Projectduur
Start: 1/09/2014 - Einde: 31/08/2015

Doelstelling van het project
Het S-team komt in actie wanneer er bij thuiswonende ‘oordeelsonbekwame’ zorgmijders een
individuele noodtoestand afgekondigd wordt. In de projectperiode mikt het S-team op de
uitvoering van 8 tussenkomsten.

Het S-team is een ad hoc team, maar ook een methodiek, en staat voor:
Sociaal: mensonterende situaties
Supersnel: direct overleg en actie
Samen: met waaier van partners
Supra: duidelijk mandaat, wars van hiërarchie en bureaucratie

Het S-team is een speciaal samengesteld team dat een verzameling van gerichte acties (een



directe, actieve en tijdelijke ondersteuning) onderneemt om het leven van de zorgweigeraar terug
op de rails te zetten, zodat de reguliere dienstverlening de situatie terug en/of verder kan
opnemen. Na de tussenkomst wordt er met verenigde krachten vanuit de reguliere hulp- en
dienstverlening en omgeving/buurt aan de slag gegaan om deze persoon te ondersteunen en te
helpen bij zijn/haar re-integratie in de samenleving.

Doordat het S-team in werking treedt, krijgt het dossier/ de cliënt een prioritaire behandeling bij
alle betrokken diensten. Bijgevolg is er overleg en aanpak op heel korte termijn. Het dossier wordt
bij voorrang behandeld boven alle andere. De situatie is niet alleen precair, maar de verschillende
diensten moeten vlot samenwerken en elkaar goed opvolgen. Er is in 1ste instantie nood aan
samenwerking over (interne) diensten heen. Onderliggend (in een 2de fase) is een
samenwerkingsprotocol met private diensten o.a. thuisverpleging, klusjesdiensten en andere
thuiszorgondersteunende diensten noodzakelijk om dergelijke individuele noodsituaties prioritair,
flexibel en SAMEN aan te pakken.

Doelgroep
Binnen de woonzorgverlening stellen we jaar na jaar vast dat de groep zorgwekkende zorgmijders
toeneemt. Bij deze personen werkt een aanpak van vrijblijvende hulpverlening niet. Er is nood aan
een methodiek van assertieve hulpverlening, ook bemoeizorg genoemd.
Het zijn niet de meest aimabele cliënten, laat staan de meest plezante situaties. Deze cliënten zijn
mensen in kwetsbare situatie, gehuisvest in Kortrijk, niet per se geregistreerd als OCMW-cliënt en
doorverwezen vanuit een partnerorganisatie.

Projectverloop
Aanstellen intern aanspreekpunt (directie welzijn of diensthoofd woonzorg)
Samenstelling van een S-team o.b.v. vertrouwen + noden + feitelijke situatie van de cliënt
Garantie dat alle kosten betaald zullen worden – Het is cruciaal dat de opkuisfirma’s een garantie
krijgen van het OCMW dat er op redelijke termijn betaald zal worden, anders is er geen
gespecialiseerde firma die het werk wil opnemen gezien de kwetsbare doelgroep.
Inzetten van de nodige diensten i.f.v. desinfecteren en opkuisen, herstellingen, installatie van
constructies i.f.v. toegankelijkheid van woning
Eenmalige noodzakelijke opkuisfase – herstelfase door gespecialiseerde firma’s
Aankoop van het nodige materiaal i.f.v. toekomstig in stand houden van leefbaarheid (aankoop
basispakket poetsgerief, aankopen basismeubilair)
Regulier poets-klusjesteam dat na de desinfectering direct (de dag nadien) begint met
gedragsverandering van de cliënt en de cliënt ondersteunt (aankoop meubilair, rijden naar
containerpark) en wekelijks samen met de cliënt poetst
Opstart samenwerking met diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging,
klusjesdienst
Doorstroom cliënt naar reguliere hulp- en dienstverlening (thuiszorg)
Evaluatie – nazorg van de cliënt

Concrete en meetbare resultaten
Er is 1 coördinator aangesteld
Binnen dit project wil het S-team in 8 individuele noodsituaties tussenkomen.
Er zijn verschillende structurele samenwerkingsovereenkomsten opgesteld
Er is een samenwerkingsprotocol met private diensten afgesloten
Vrijwilligers in de hulpverlening worden ingeschakeld, uitbouw netwerk rond deze kwetsbare
mensen
Er is een handleiding geschreven waarin alles stappen van zo’n tussenkomst worden beschreven.
1 stroomdiagram i.f.v. afspraken aanspreekpunt, opzetten traject, verantwoordelijkheden en
mandaat

Partnerschap
Iedereen kan een situatie van zorgwekkende zorgmijders aanbrengen in het OCMW of het Sociaal
Huis. De coördinator beslist of de individuele noodtoestand afgekondigd wordt en hoeveel
middelen vrijgemaakt worden.

OCMW Kortrijk is initiatief nemer en coördinator van het project.
Het S-team bestaat uit 1 coördinator met mandaat om individuele noodtoestand af te kondigen en
middelen vrij te maken. Deze stuurt de betrokken hulpverleners van de verschillende diensten aan
i.f.v. opmaak traject en heldere afspraken. Het gaat over prioriteit geven en krachten bundelen -
benutten van het moment waarop stappen kunnen gezet worden bij cliënt.
1 medewerker algemene sociale dienst; indien cliënt bekend is de vaste maatschappelijk werker,
indien niet opstart bij team intake- onthaal sociaal huis
1 medewerker team wonen.
De woonzorgverlener van het gebied indien relevant.
De aanmelder (kan intern of extern zijn). De aanmelder en diegene die voet in huis heeft bij cliënt
is de spilfiguur om traject verder op te bouwen.
De mogelijkheid van inzet van een gezinshelpster voor deze situaties is wenselijk.

Vaak is een samenwerking met de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging
en klusjesdienst vereist. Ook familiezorg heeft een aantal gezinshelpsters die specifiek in



individuele noodsituaties worden ingezet. We willen een samenwerkingsprotocol met deze private
diensten afsluiten. We vragen hen om ook in dergelijke situaties directe voorrang te verlenen aan
onze cliënten en onmiddellijk te ageren en mee te werken. We denken hierbij onder andere aan
organisaties Familiezorg, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg Bond Moyson,
Onafhankelijke Thuiszorg, PWA, Vlaams Neutraal Ziekenfonds, Thuiszorg Heilig Hart, Thuiszorg
CM, CAW Zuidwest-Vlaanderen, Wit-Gele Kruis, huisartsen, wijkagenten, Buren voor buren,
gemeenschapswachten, enz.

De stad Kortrijk kan vanuit volksgezondheid ook optreden in gevallen van verwaarlozing.

Meerwaarde voor het team is ook de inzet van vrijwilligers. We rekruteren vrijwilligers in de
hulpverlening, wat nu al het geval is, maar die zich ook specifiek zullen inzetten voor deze
situaties. Ondersteuning door vrijwilligers of beroepskrachten met een technisch profiel (vb.
klusjesman) is een troef.

Budget
We vragen 12.500 EUR subsidies om de kostprijs van de tussenkomsten kunnen financieren. Het
budget moet dienen voor de aankoop van materiaal en betalen van gespecialiseerde firma’s.

Financiële
toetsing

Budget 100% gesubsidieerd.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

MAT

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van het project en keurt de indiening goed.

Opvolging en
communicatie

De goedkeuring van het project zal aan de raad gecommuniceerd worden.

Punt 11 Deelname in vernieuwingsproject De Speelvogel. Voorstel tot aktename.

Doelstelling Projectdoelstelling
Met het project vzw De Speelvogel willen de partners de vroegere spelotheek nieuw leven
inblazen met daaraan gekoppeld initiatieven op vlak van kinderarmoede, gezinsondersteuning,
inclusie van kansengroepen , activering en opvoedingsondersteuning.

Meer bepaald willen de partners:
 De toegankelijkheid verhogen door de oorspronkelijke doelgroep van de spelotheek, namelijk

personen met een handicap, te verbreden naar alle gezinnen uit Kortrijk, met een specifieke
focus op kansengroepen.

 Ontmoeting en sociale cohesie creëren via o.a. de organisatie van spel- en
ontmoetingsnamiddagen.

 De mobiele spelotheek nieuw leven inblazen om ook mensen uit sociale woonwijken,
deelgemeenten of mensen met mobiliteitsproblemen te kunnen bedienen met de
dienstverlening.

 Mensen uit de kansengroepen betrekken bij de uitbating; hier gaat het zowel om vrijwilligers,
personen met een handicap en personen in activeringstrajecten. Specifiek voor het OCMW zal
een leerwerknemer met een ctr. art.60§7 tewerkgesteld kunnen worden in De Speelvogel.

 Verschillende beleidsdomeinen met elkaar verbinden door te werken aan een integrale
dienstverlening binnen de domeinen onderwijs, cultuur, armoede, welzijn en vrije tijd.

Doelgroep
 Mensen in (kans)armoede
 Personen met een beperking
 Gezinnen uit Kortrijk en deelgemeenten

Resultaten
Verhogen van de toegankelijkheid-verbreden van de doelgroep: aangroei klantenbestand van
50% per projectjaar.
De realisatie van 4 ontmoetingsmomenten per jaar (focus op kwaliteit en mix van doelgroep).
De uitbouw van een structurele bediening van 2 wijken/regio’s per jaar met de mobiele
spelotheek.
De minimale vertegenwoordiging van min. 1 persoon uit de kansengroepen per dag (+
leerwerknemer onder ctr.art.60§7).



De oprichting van een overlegplatform met vertegenwoordiging uit raad van bestuur vzw De
Speelvogel + vertegenwoordigers uit alle belendende beleidsdomeinen (niveau stad en OCMW).

Werkwijze en timing; concrete verloop
Jaar 1: Ontwikkelfase
Op punt zetten basiswerking via ontwikkeling van een helder en overzichtelijk systeem waarmee
alle vrijwilligers (ook vrijwilligers met een verstandelijke beperking) kunnen werken. Integreren
van de inclusieve acties en ontmoetingsmomenten. Werken aan grotere bekendheid via de
traditionele stadskanalen, de vernieuwde toegankelijke website en de Facebookpagina.

Jaar 2: Groeifase
Verder uitwerken van de doelstellingen die werden opgesteld. Aan de hand van de evaluatie na de
acties die genomen werden in jaar 1 zullen in jaar 2 een aantal aanpassingen in de aanpak
gebeuren. Bedoeling is om in jaar twee de doelstellingen verder te kunnen vormgeven en verder
te kunnen implementeren.
Op het einde van het eerste werkjaar wordt een concreet actieplan voor jaar 2 opgemaakt.

Jaar 3: Verduurzamingfase
Het structureel opbouwen van de werking met gestage groei van de te bereiken doelgroepen
(klanten, medewerkers, collega spelotheken, contactpersonen, …)
Op het einde van het tweede werkjaar wordt een concreet actieplan voor jaar 3 opgemaakt.

Samenwerking / partnerschappen
 Vzw Groep Ubuntu, indiener
 Vzw De Stroom, partner
 Stad Kortrijk, partner
 OCMW Kortrijk, partner

Feitelijke
aanleiding

Vzw Groep Ubuntu zocht OCMW Kortrijk aan als partner binnen het vernieuwingsproject De
Speelvogel Kortrijk (spelotheek). Dit zowel voor de realisatie van een deel van de cofinanciering,
als voor de inhoudelijke samenwerking en verbreding van de doelgroep/dienstverlening.

Spelotheken zijn uitleendiensten van speelgoed waar met hart en ziel gespeeld wordt, maar die
ook andere doelen dienen. Ze zijn van groot belang voor de maatschappij want ze helpen mee
aan het verkleinen van kansarmoede op vlak van ontwikkeling via speelgoed. Ze dragen bij tot
sociaal contact onder de leden en tot de ontwikkeling van kinderen en volwassenen door middel
van info en advies.

In Kortrijk was ooit spelotheek vzw De Speelvogel actief, een samenwerking tussen de stad en de
bibliotheek. De werking bestond voornamelijk uit het uitlenen van spelen aan kansengroepen, met
de nadruk op mensen met een beperking. Enkel de basisopdracht, namelijk het uitlenen van
speelgoed, kwam hier aan bod.

Daarnaast werd vanuit OCMW Kortrijk in de periode 2012-2013 de mobiele spelotheek ingericht.
Dit om kinderen uit kansarme buurten toegang te verschaffen tot speelgoed en spelen. Het
project werd gefinancierd met een éénmalige subsidie van 1 jaar, en kon na de einddatum in mei
2013 door gebrek aan middelen niet verder gezet worden.

Alhoewel niet meer actief bleef vzw De Speelvogel bestaan. Maar vrijwilligers haakten af, de stad
trok zich terug en de dienstverlening stopte. Vzw De Speelvogel had dus nood aan een nieuw
verhaal. Vzw De Stroom en vzw Groep Ubuntu sloegen recent de handen in elkaar om de
spelotheek nieuw leven in te blazen. Ze traden toe tot de raad van bestuur van De Speelvogel en
willen onder het motto “se reculer pour mieux sauter” werken aan een nieuwe, eigentijdse,
participatieve en inclusieve werking.
Ze zochten samenwerking met stad en OCMW met de vraag naar financiële ondersteuning en een
inhoudelijke verbreding van de werking.

Beoordeling Binnen de directie welzijn werden hierin opportuniteiten gezien om enkele beleidsdoelstellingen te
realiseren op vlak activering, gezins- en opvoedingsondersteuning en kinderarmoede:

SMJP OCMW:
Afstemming samenwerking met externe partners op beleidslijnen OCMW

Beleidsplan OCMW:
Armoedeplan: integrale gezinsondersteuning (domein kinderarmoede)
Engagement 3: activeringsbeleid: aanbieden van integrale begeleidingstrajecten
Engagement 3: kinderarmoede: investeren in o.a. mobiele spelotheek
Engagement 6: linken leggen tussen dienst onthaalouders/kinderopvang en kansengroepen
enerzijds en initiatieven zoals o.a. speelvogel anderzijds.

Vzw Groep Ubuntu diende op 28/02 een dossier in binnen het nieuwe impulsreglement van de
provincie West-Vlaanderen. Stad en OCMW voorzien hierin in een deel van de cofinanciering (zie
lager) en zullen via de werking initiatieven rond gezinsondersteuning, activering, kinderarmoede
en opvoedingsondersteuning kunnen realiseren.



Financiële
toetsing

Budget Kan via kredietverschuiving.

Visum ontvanger Goedgekeurd. Na contactname met indiener wordt verduidelijkt dat het
busje NIET verkocht wordt, bij voorkeur te specifiëren in beslissing. De hier
bedoelde waardering omvat kosten voor verzekering, brandstof en
onderhoud.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de deelname aan het vernieuwingsproject De Speelvogel.
[15 mei 2014]

Punt 12 Raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen huisstijl . Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 21 november 2013 gaf de Raad volmacht aan stad Kortrijk om in
gemeenschappelijke naam de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het
vastleggen van het raamcontract voor levering briefpapier en omslagen met eigen huisstijl en
(plotter)papier voor de periode van 1/1/2014 tot 31/12/2015 op zich te nemen
De gunningsprocedure (open offertevraag) en het bestek werden in diezelfde zitting goedgekeurd.
In zitting van 16 december 2013 werden de percelen papier en plotterpapier gegund. Voor de
percelen briefpapier en omslagen met eigen huisstijl werd een nieuwe
(onderhandelings)procedure gestart door de stad. Er werd toen slechts 1 offerte ontvangen
waarvan de prijs voor ons perceel het dubbele bleek dan de raming.
In zitting van 20 maart 2014 besliste de raad het perceel niet te gunnen en een nieuwe
onderhandelingsprocedure te starten onafhankelijk van de stad en keurde de lastvoorwaarden,
opgesteld door facility, goed.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen huisstijl”
werd een bijzonder bestek met nr. 20140428/rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.846,00 exclusief BTW of € 4.653,66
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:
 bvba De Vroede, Laurys Gewatstraat 73 te 2560 Nijlen;
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem;
 Drukta, Walle 109A te 8500 Kortrijk;
 Vandenbulcke Jo Drukkerij, Dumolinlaan 7 te 8500 KORTRIJK;
 Vandekerckhove Drukkerij, Oudenaardsesteenweg 354 te 8500 KORTRIJK;
 Captains of printing, Peperleenstraat 15 te 8501 Bissegem;
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem;
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 april 2014 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 augustus 2014.
Er werden 6 offertes ontvangen:
 Vandenbulcke Jo Drukkerij, Dumolinlaan 7 te 8500 KORTRIJK (€ 5.099,47 exclusief BTW of

€ 6.170,36 inclusief 21% BTW);
 Vandekerckhove Drukkerij, Oudenaardsesteenweg 354 te 8500 KORTRIJK (€ 4.375,30

exclusief BTW of € 5.294,11 inclusief 21% BTW);
 bvba De Vroede, Laurys Gewatstraat 73 te 2560 Nijlen (€ 3.858,46 exclusief BTW of

€ 4.668,74 inclusief 21% BTW);
 Drukta, Walle 109A te 8500 Kortrijk (€ 3.020,76 exclusief BTW of € 3.655,12 inclusief 21%

BTW);
 Continuga nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Heule (€ 4.398,80 exclusief BTW of € 5.322,55

inclusief 21% BTW);
 Captains of printing, Peperleenstraat 15 te 8501 Bissegem (€ 4.059,02 exclusief BTW of

€ 4.911,41 inclusief 21% BTW);

Op 29 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 Drukta, Walle 109A te 8500 Kortrijk,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De inschrijvingsprijs van
Drukta ligt 21.5% lager dan de raming.



Financiële
toetsing

Budget Voorzien bij de onderscheiden beleidsvelden.

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 exclusief 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, § 4.

Eerdere
beslissingen

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

 Beslissing in CBS op 16 december 2013 inzake de goedkeuring van de gunning van de
percelen papier en plotterpapier en beslissing om de percelen briefpapier en omslagen niet te
gunnen en een nieuwe procedure te starten via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

 Beslissing van de raad van 20 maart 2014 inzake de aktename van de goedkeuring van de
gunning van de percelen papier en plotterpapier voor OCMW Kortrijk, beslissing om perceel
briefpapier en omslagen OCMW via onderhandelingsprocedure niet te gunnen en een nieuwe
onderhandelingsprocedure te starten los van de stad.

Bijlagen  Lastenboek
 6 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes
 Overzicht van de eenheidsprijzen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 april 2014 voor
de opdracht “Raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen huisstijl met een looptijd van
2 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 meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Drukta, Walle
109A te 8500 Kortrijk, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver en met
een looptijd van 24 maand.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 5 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140428/rl/OPZB.
[15 mei 2014]

Punt 13 Vernieuwen ketel in WZC Ter Melle. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

De 2 cv-ketels van Ter Melle dateren van 1996. De ene is een hoogrendementsketel die een
noodketel is en tevens bijspringt tijdens koude periodes. De andere is een condenserende ketel
die altijd prioritair gewerkt heeft. Deze laatste ketel is versleten en moet vervangen worden. We
stellen voor om die condenserende ketel te vervangen door 2 kleinere condensatieketels die
samen het zelfde vermogen hebben als de te vervangen ketel.
Die oplossing heeft volgende voordelen:
 Bij 2 kleinere ketels kunnen de bestaande schouwbuizen behouden blijven, wat een besparing

van € 6.000 vertegenwoordigt op de installatiekost van de nieuwe ketel.
 In het tussenseizoen hoeft maar 1 ketel te draaien. De opstelling van de ketels zou zo

gebeuren dat ze alternerend werken in het tussenseizoen.

In de toekomst (2015) zal de bestaande hoogrendementsketel ook moeten vervangen worden. Als
we deze vervangen door een 3de gelijkaardige kleine ketel, hebben we met die 3 ketels een
grotere bedrijfszekerheid (kans is klein dat er 2 tegelijk uitvallen) en toch een kleiner
geïnstalleerd vermogen (75% van het huidige vermogen).
Naast de ketel moeten ook de circulatoren vervangen worden. Uit energieoverweging stellen we
voor om deze te vervangen door elektronisch gestuurde circulatoren. De terugverdientijd van
elektronische door de elektriciteitsbesparing bedraagt 3 jaar.



Beoordeling Op de begroting van 2014 is €60.000 voor de ketel en €12.000 voor de circulatoren voorzien.
In het kader van de opdracht “Vernieuwen ketel in WZC Ter Melle” werd een bijzonder bestek met
nr. 20140606/rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht (ketel en circulatoren) wordt geraamd op € 59.890,00 exclusief
BTW (6% BTW).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Er is € 60.000 gebudgetteerd.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits totaalprijs inclusief BTW max 60.000EUR bedraagt; indien
meer dan akkoord mits 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 exclusief 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.

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven firma’s

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bijzonder bestek met nr. 20140606/rl/OPZB en de raming voor de opdracht “Vernieuwen ketel
in WZC Ter Melle”, 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 € 59.890,00 exclusief BTW (6% BTW).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met de aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.
[15 mei 2014]

Punt 14 Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering van bouw van zorgcampus Bellegem.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te schrijven
veiligheidscoördinatoren.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorg-strategisch plan voor het
bouwen van een WZC in Bellegem.
In zitting van 19 december keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.

In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.

In zitting van 20 maart 2014 keurde de raad de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het
aanstellen van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem goed.
Voor de verplichte veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving voor dit dossier maakte facility een
afzonderlijk bestek op om via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking offertes op te vragen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering van bouw van
zorgcampus Bellgem” werd een bijzonder bestek met nr. 20140516/RL/OPZB1 opgesteld door de
dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.000,00 exclusief BTW of € 10.890,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.



Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

 Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en
latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

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

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

 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem.

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven veiligheidscoördinatoren

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bijzonder bestek met nr. 20140516/RL/OPZB1 en de raming voor de opdracht
“Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering van bouw van zorgcampus Bellegem”, opgesteld
door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 9.000,00 exclusief BTW of € 10.890,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven veiligheidscoördinatoren wordt goedgekeurd.
[15 mei 2014]

Punt 15 Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering zorgcampus Sint-Jozef. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te schrijven veiligheidscoördinatoren.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan voor het
bouwen van een nieuw WZC op de locatie van het huidig WZC Sint-Jozef.
In zitting van 19 december keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.

In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.

In zitting van 20 maart 2014 keurde de raad de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het
aanstellen van het ontwerpteam voor de zorgcampus Sint-Jozef goed.
Voor de verplichte veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving voor dit dossier maakte facility een
afzonderlijk bestek op om via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking offertes op te vragen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering voor zorgcampus St
Jozef” werd een bijzonder bestek met nr. 20140516/RL/OPZB2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.500,00 exclusief BTW of € 11.495,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.



Financiële
toetsing

Budget Er is budget in post “groot onderhoud en diverse uitrusting”.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

 Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en
latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

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

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

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus Sint-Jozef.

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven veiligheidscoördinatoren

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bijzonder bestek met nr. 20140516/RL/OPZB2 en de raming voor de opdracht
“veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering voor zorgcampus St Jozef”, opgesteld door de dienst
Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 9.500,00 exclusief BTW of € 11.495,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven veiligheidscoördinatoren wordt goedgekeurd.
[15 mei 2014]

Punt 16 Goedkeuring Definitief dossier Begijnhof Fase 7: Woning 31, Huis Grootjuffrouw.

Feitelijke
aanleiding

Het dossier dat ingediend werd voor pre-advies is aangepast aan de opmerkingen van Onroerend
Erfgoed. Het aangepaste definitief dossier dient nu voor aanvraag van subsidiëring doorgestuurd
naar de subsidiërende overheid. Aansluitend bij de goedkeuring door de subsidiërende overheid
kan het dossier worden aanbesteed.

Beoordeling Definitief dossier Begijnhof 31:

In dit aangepaste dossier is nog geen rekening gehouden met het onderzoek naar mogelijk
bijkomende isoleringswerken. Dit onderzoek dat uit gaat van Onroerend Erfgoed en is nog steeds
niet afgerond. Rendabele oplossingen zullen indien deze relevant zijn in het definitief dossier
worden geïmplementeerd.

Bij de goedkeuring van het meerjarig subsidiedossier is voor deze fase een totale raming van
€1.587.835,37 exclusief BTW goedgekeurd. Hierbij is een subsidiabele raming van € 1.311.896,33
opgenomen als plafond voor de subsidiëring van deze woning 31, huis van de grootjuffrouw.

Na aanpassing van het lastenboek en meetstaat aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed,
werd het luik archeologie opgenomen en foutieve beoordelingen van subsidieerbare posten
werden gecorrigeerd. Zo komen we nu voor deze woning 31 tot een lagere raming dan wat
voorzien was in de Meerjarenovereenkomst. Omwille van het feit dat de BTW voet niet werd
opgesplitst in 6% en 21%, doch alles voorzien was aan 6% BTW komt dit in de totaliteit op een
hogere raming dan voorzien.
De herwerkte raming met kostprijs berekend op jaar van goedkeuring wordt nu:



€ 1.569.475,58 exclusief BTW in plaats van € 1.587.835,37 in vorige Meerjarenovereenkomst.
Inclusief BTW komt dit op € 1.758.895,59 in plaats van € 1.683.105,49 in vorige
Meerjarenovereenkomst, waarbij deels 6% (59,54% woongedeelte ) en deels 21% BTW (40,46%
koffiehuis) wordt aangerekend.

De subsidieerbare werken bedragen in het geactualiseerde definitieve dossier:
€ 1.289.409,83 exclusief BTW in plaats van € 1.311.896,33 in vorige Meerjarenovereenkomst.
Inclusief BTW komt dit op € 1.445.028,70 in plaats van € 1.390.610,11 in vorige
Meerjarenovereenkomst, waarbij alles aan 6% BTW was verrekend.

De premieberekening gebeurt op de bedragen inclusief BTW. De nieuwe premieberekening,
inclusief kosten en BTW voor de Vlaamse Gemeenschap (60 % op subsidieerbare bedragen+ 10%
algemene kosten) en Provincie ( 20 % op subsidieerbare bedragen+ 10% algemene kosten) zal
geplafoneerd zijn op wat in het meerjarig subsidiedossier was goedgekeurd, nl.:
€ 917.802,67 voor de Vlaamse Gemeenschap
€ 305.934,22 voor de Provincie

Voor het OCMW betekent dit eigen middelen te voorzien voor een bedrag van € 711.048,26
€ 535.158,70 inclusief BTW voor de restauratie
€ 175.889,56 inclusief BTW voor de erelonen van de architecten

Mits ontvankelijk verklaring van dit definitieve dossier kan worden overgegaan tot aanbesteding.
De werken dienen volledig uitgevoerd te zijn, uiterlijk 5 jaar na de ontvankelijk verklaring van het
dossier.

Financiële
toetsing

Budget De subsidie stemt perfect overeen met bedrag in meerjarenplan. De totaal
geraamde uitgaven evenwel zijn 34.785EUR hoger dan bedrag in
meerjarenplan.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits het eigen aandeel in het volgend meerjarenplan met
34.785EUR wordt verhoogd.

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 sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 15.

 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 artikel 3, § 1.

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 20 september 2013: Goedkeuring wordt verleend aan het dossier voor Pre-advies,

opdracht gegeven dit dossier voor Pre-advies door te sturen naar de subsidiërende overheid
en goedkeuring verleend aan de aanpassing van de meerjarige subsidieovereenkomst.

Bijlagen  Lastenboek
 Plannen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het definitief dossier Fase 7.
Er wordt opdracht gegeven dit definitief dossier voor ontvankelijk verklaring door te sturen naar
de subsidiërende overheid.
Er wordt goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden en gunningswijze van Fase 7.
Er wordt opdracht gegeven over te gaan tot aanbesteding, mits ontvankelijk verklaring van het
definitief dossier door de subsidiërende overheid.
[15 mei 2014]

Punt 17 Vacant verklaring twee trajectbegeleiders voor de sociale dienst en activering.

Feitelijke
aanleiding

Stijging aantal activeringsdossiers en intense begeleiding en toename leerwerknemers.



Beoordeling In de dienst ‘sociale dienst en activering’ wordt steeds meer ingezet op activering om mensen terug
te integreren in de maatschappij. Dit resulteert in een grote stijging van het aantal leerwerknemers
en het aantal actieve activeringsdossiers. Ze focussen ook op een intense begeleiding van die
mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. Eind 2013 werd het hoogste cijfer ooit aan
leerwerknemers genoteerd. De cijfers:

2012 2013

aantal intakes 315 332

actieve dossiers 643 671

leerwerknemers gedurende het
jaar

239 286

Vanuit het FOD WASO (PACT-project) werden vanaf 20.08.2012 twee trajectbegeleiders betoelaagd
om een intense trajectbegeleiding op te zetten voor leerwerknemers op het einde van hun
tewerkstelling, met als doel deze mensen toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit project
eindigt op 19.08.2014. Omwille van de goede resultaten van het project (41% reguliere
tewerkstelling), willen we hier verder op inzetten.

In het regio-overleg voorzitters en secretarissen van 25.04.2014 jl. is beslist om de coördinatie van
het ‘Lerend Netwerk Trajectbegeleiders’ door het OCMW Kortrijk te laten doen. Dit betreft een 0,20
VTE-tewerkstelling. De kost van deze coördinatie worden gedragen door de leden van het netwerk
uit de regio.

Vanuit de Sociale Maribel krijgt het OCMW Kortrijk 1 VTE subsidie toegekend. Omwille van de hoge
nood aan begeleiding binnen activering koos de Raad in de zitting van 24 april ervoor om 1 traject-
begeleiding prioritair toe te wijzen binnen deze subsidieregeling.

Omwille van de grote toename aan dossiers en de coördinatie van het regio-overleg is het nodig om
naast de sociale maribel nog 1 VTE trajectbegeleider aan te werven. Daarom stellen we voor om
2 VTE trajectbegeleiders vacant te verklaren en contractueel in te vullen bij werving – niveau B1-3.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Kan met interne verschuiving en aanwending van 1 subsidie Sociale
Maribel.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan
 de Sociale Maribel-regeling

Eerdere
beslissingen

 Raad 20.02.2014: aanvraag functies Sociale Maribel
 Raad 24.04.2014: prioriteit aanstelling Sociale Maribelfunctie: trajectbegeleider

Besluitvormings-
proces

 MAT dd 2 april 2014
 Vast Bureau dd 5 mei 2014

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lieve Vansevenant vraagt waarom de diplomavereisten van maatschappelijk werker
uitgebreid werden naar bachelor in de humane wetenschappen. Waarnemend secretaris An Spriet
antwoordt dat het diploma van maatschappelijk werker enkel vereist is in de sociale dienst. Ze
vermeldt ook dat er één jaar ervaring wordt gevraagd in de trajectbegeleiding.

Raadslid Frederik Benoit wijst op het feit dat er niet alleen voldoende begeleiding moet voorzien
worden maar dat er ook genoeg tewerkstellingsplaatsen moet zijn. Voorzitter Philippe De Coene
antwoordt bevestigend.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad beslist:
1. tot vacantverklaring van 2 VTE-functies van trajectbegeleider voor de dienst sociale dienst

en activering en deze 2 functies contractueel in te vullen bij werving – niveau B1-3
2. als diplomavoorwaarde te stellen: bachelor in de humane wetenschappen met 1 jaar

relevante ervaring in trajectbegeleiding
3. tot het toekennen van 6 jaar relevante privé-ervaring
4. de personeelsdienst volmacht te geven om de procedure voor invulling van de functies uit

te werken en te organiseren en hiervan akte te nemen in de Raad van 26 juni e.k.
5. dat tevens over volgende nog zal beslist worden in de volgende raadszittingen:

 aanvaarden van de kandidaten raad 26 juni 2014
 aanstelling van de gekozen kandidaat: raad 28 augustus 2014

[15 mei 2014]



Punt 18 Varia

Raadslid Thomas Holvoet verwijst naar de actiepunten van de vorige zitting. De prijzen van de
kinderopvang werden op de vorige zitting aangepast. Nu krijgen we de prijzen in het geval van
indexering. Financieel beheerder Luc Sabbe verwijst naar de raadsbeslissing. Er werd niet beslist
om te indexeren. Bij een volgende indexstijging kunnen we rekening houden met de opmerkingen
van raadslid Thomas Holvoet.
[15 mei 2014]


