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Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene.

Raadsleden: Frederik Benoit, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Thomas Holvoet,

Yann Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele, Lieve Vansevenant en Carine Vercleyen.

Secretaris voor de zitting: Nick Vandommele

Verontschuldigd: Raadsleden: Stéphanie Van Hauwaert en Vincent Salembier
Waarnemend secretaris: An Spriet.

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

De raad keurt het verslag van de zitting van 15 mei 2014 goed.
[25 juni 2014]

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

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 11 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 15.706,94 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:
 Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.
 Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart 2014 heeft de Raad 104 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard.
Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 35

afbetaling 27

verkoop gepland 2

Centraal Bestand Beslagberichten 2

In uitvoering 13

niet uitvoerbaar 13

voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 2

collectieve schuldenregeling 6

uitverkocht 4

104

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit Met betrekking tot de lijst van 11 invorderingsdossiers (totaal 15.706,94 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
[25 juni 2014]

Punt 3 Financiële problematiek Kanaal 127: voorstel tot oplossing.

Feitelijke
aanleiding

1. Cvba Kanaal 127: beschrijving

 Opgericht in 1997
 Ongeveer 100 aandeelhouders

 Geplaatst kapitaal van 840.750 EUR
 Leiedal: grootste aandeelhouder met als inbreng 250.000 EUR investeringssubsidie van

Vlaams Gewest.
 Cvba Hefboom: tweede grootste aandeelhouder met 119.000 EUR
 Aantal grotere bedrijven: Bekaert, Barco, Koramic, Datex, Electrabel, Belfius,…
 Aantal middenveldorganisaties en 20-tal particulieren.

 Activiteiten
 Opstart en begeleiding van invoegbedrijven (sinds ongeveer 1 jaar stopgezet)
 Exploitatie van kleinschalig bedrijvencentrum met kantoren en werkplaatsen.

2. Eigendomssituatie

 Stad Kortrijk en OCMW hebben in 2000 deze site gekocht, elk een deel.
 Inbreng OCMW: 371.840,29 EUR (15 miljoen BEF)
 Inbreng Stad: zelfde grootteorde (opgevraagd, nog niet ontvangen)

 Stad en OCMW hebben aan Kanaal 127 een erfpacht verleend van juli 2000 tot einde juni
2027; opstalrecht aan Belfius Lease.

 Kanaal 127 heeft de renovatie van het kantoorgebouw en de nieuwbouwloodsen gerealiseerd
via onroerende leasing bij Belfius Lease.

 Specificaties leasing:
 Opgenomen bedrag: 1.239.467,62 EUR
 Looptijd 20 jaar: van juni 2002 tot 10/06/2022
 Huidige vaste intrest: 2,95%
 Trimestrieel gradueel stijgende betaling aan Belfius: bijkomend jaarlijkse betaling van

onroerende voorheffing.

Trimestriële betaling Jaarlijkse O.V.

2014

2022

20.247*

25.630*

21.780*

*inclusief BTW

 Per 10/06/2022 is de contractuele afkoopsom van 61.973,38 + BTW betaalbaar.
 Verderzettingsverbintenis: Stad en OCMW hebben zich binnen de leningsakte garant

gesteld voor de verdere verplichting mocht de cvba aan haar verplichtingen niet kunnen
voldoen.

 Einde erfpacht: in 2027 worden de gebouwen (in de dan actuele staat) ‘om niet’
overgedragen aan OCMW/Stad Kortrijk.

3. Problematiek uitbating bedrijvencentrum door Kanaal 127 cvba

Ingevolge stopzetting, einde 2013, van alle subsidies is het bedrijvencentrum niet verder
leefbaar.
Een financiële meerjarenoefening die rekening houdt met de kosten van uitbating en de
leasingkost, mogelijke leegstand en met onderhoudsbudget, maakt duidelijk dat de uitbating niet
break-even te krijgen is zonder blijvende betoelaging – zelfs niet binnen een ‘best-case’ scenario.

Redenen waarom break-even niet haalbaar is:
 Kleinschaligheid van het centrum ↔ de hoge vaste kosten (leasing, onderhoudskost,…).
 Nood aan een permanent secretariaat.
 Conjunctuurgevoelige verhuring waarbij periodes van beperkte leegstand en wanbetaling

onmiddellijk zwaar doorwegen.
 De tarieven ‘verhuring’ liggen in lijn met deze van de andere bedrijvencentra, dus geen

ruimte voor verhoging.
 Liquiditeitsproblemen in periode 2014-2022.



Beoordeling 4. Aanzet tot oplossing

4.1 Balansanalyse cvba Kanaal 127 (op basis van de voorlopige jaarrekening 2013)

 Verlies boekjaar 2013: 257.296,76 EUR
 Combinatie van een operationeel verlies van 150.649,25 met afwaarderingen t.b.v.

106.647,50 (cf. financiële participaties in bedrijven die failliet zijn gegaan, dubieuze
vorderingen t.a.v. huurders etc.)

 Gecumuleerd overgedragen verlies op 31/12/13: 506.310,33 EUR.
 Resterend eigen vermogen op 31/12/13: 337.042,87 EUR.
 Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen): 29,8%
 Liquiditeit (Vlottende Activa / Vreemd verm. op korte termijn): 1,14
 In de loop van 2014 is Kanaal 127 effectief in liquiditeitsproblemen gekomen.

4.2 Samenvatting van knelpunten en mogelijke opportuniteit

4.2.1 Knelpunten Kanaal 127
 Oude loods (niet gerenoveerd) staat leeg evenals 400 m² (met kantoor) van de nieuwe loods.
 Enkele kantoren zijn/komen vrij gezien afbouw van eigen dienstverlening
 Verschillende vragen naar kantoorruimte, niet naar werkloods

4.2.2 Opportuniteit voor het OCMW?
 Vraag naar bedrijfsruimte voor nieuwe projecten?
 Verhuis van sociale werkplaats?

 Verkoop Damastweverstraat 3
 Opzegging van huurcontract voor Damastweverstraat 1(Meuleman kan opgezegd worden

per 31 december 2014 – opzeg te betekenen voor 1 september 2014)

4.3 Mogelijkheden tot oplossing: Er worden 3 scenario’s uitgewerkt.

 Verkoop van site en vereffening cvba
 Stopzetting van cvba Kanaal 127 met activiteitenovername vanwege OCMW.
 Voortzetting van cvba Kanaal 127 met financiële ondersteuning vanwege OCMW en/of stad.

Bij het 2de en 3de scenario is de assumptie dat de uitbating van het bedrijvencentrum kan
gebeuren zonder personeel. Het opnemen van de secretariaatsfunctie moet bekeken worden
i.s.m. de huurders (b.v. Mentor consult). Voor het onderhoud (poetsen) wordt gerekend op de
leerwerkplaats.

4.3.1 Verkoop van site en vereffening cvba

Momenteel schat Leiedal de verkoopwaarde niet hoog gezien het overaanbod van bedrijfsruimte.
Volgens informele indicatie bedraagt de mogelijke verkoopopbrengst 1.250.000 à 1.500.000 EUR.

Verkoopwaarde
Aflossing openstaande leasing (bedrag 1/1/14)
6 maanden wederbeleggingsvergoeding
Vergoeding aan Kanaal 127 voor vervroegde vrijgave
Voor Stad & OCMW samen

1.500.000
(-) 726.317
(-) 81.000

0

692.683

De nihil-vergoeding aan Kanaal 127 voor vervroegde vrijgave van de erfpacht vergt enige
toelichting. Deze vergoeding moet berekend worden in functie van de genotsderving. Voor de
cvba Kanaal 127 leveren de gebouwen evenwel geen genot, integendeel: de jaarlijkse exploitatie
is verlieslatend.

Vanuit de verkoop ontvangen Stad en OCMW samen 692.683 EUR. Dit bedrag moet gesteld
worden tegenover de investeringsuitgaven in 2000.

Bij stopzetting van de cvba zullen de aandeelhouders max 100.000 EUR ontvangen, zijnde 12%
van de inbreng. In het beschreven scenario kunnen de aandeelhouders kritiek leveren op het feit
dat de cvba niet vergoed wordt voor de gedane kapitaalsaflossing (op 10/12/13 bedroeg die
639.204,68 EUR).

4.3.2 Stopzetting van cvba Kanaal 127 met activiteitenovername door OCMW.

 De aandeelhouders recupereren max 100.000 EUR
 Bij voortzetting van het bedrijvencentrum:

 Draagt het OCMW het ondernemersrisico van leegstand en dubieuze vorderingen.
 Kan het gecumuleerd resultaat als volgt geraamd worden:

Periode 2014-2022 Periode 2023-2027 Totaal

Resultaat - 216.303,92 +264.705,20 +48.401,58

Inbreng Stad/OCMW +216.303,92 264.705,20 - 48.401,58



 Kan de verkoop van de site door Stad/OCMW in 2027 als volgt geraamd worden:

Bruto Geactualiseerd aan 2%

Verkoop
Exploitatieresultaten 2014-2027

1.940.409,97
48.401,58

1.500.000,00
14.617,51

Netto Stad + OCMW 1.988.811,55 1.514.617,51

 Het OCMW moet het bedrijvencentrum in functie van de BTW apart administratief opvolgen;
niet evident maar uitvoerbaar.

 Het OCMW heeft de flexibiliteit om naast verhuring als bedrijvencentrum ook bepaalde
burelen en/of loodsen te integreren in de gebruikelijke OCMW-werking.

 Bij eventuele keuze voor dit scenario met vervroegde stopzetting van de erfpacht moet
juridisch onderzocht worden of de overdracht van de nieuwe loodsen toegelaten is zonder
betaling van registratierechten.

4.3.3 Voortzetting van cvba Kanaal 127 tot 2027 met financiële ondersteuning vanwege
OCMW en/of stad.

Het rekenblad met opgave van jaarlijkse ontvangsten en uitgaven is opgenomen in bijlage 1. Dit
scenario is volledig uitgewerkt in de nota van Rik Desmet, bijlage 2.

Samenvatting van de gecumuleerde inbreng door Stad/OCMW in periode 2014-2027:

Periode 2014-2022 Periode 2023-2027 Totaal

Stad + OCMW 270.000 0 0 270.000

Bij verkoop van de site in 2027 kan de verkoopopbrengst als volgt geraamd worden:

bruto Geactualiseerd aan 2%

Verkoop
Tussenkomst in exploitatie 2014-2027

1.940.409,97
270.000,00

1.500.000,00
249.764,44

Netto Stad + OCMW 1.670.409,97 1.250.235,56

5. Financiële samenvatting van de beschreven scenario’s

ondersteuning (-)

ontvangst (+)

(a) (b) (a+b)

verkoop van site in 2014

waarna vereffening
max 12% 692.683,00 692.683,00

stopzetting cvba in 2014

waarna OCMW de

activiteit voortzet tot 2027

max 12% 48.401,58 14.617,51 1.500.000,00 1.514.617,51

voortzetting cvba tot 2027

met financiële

ondersteuning

vanwege Stad / OCMW

ca. 50% -270.000,00 -249.764,44 1.500.000,00 1.250.235,56

Exploitatie 2014-2027

STAD / OCMW

Verkoop in

2014

Verkoop in

2027, actuele

waarde
Actuele

waarde

Totaal

kasstroom,

actuele waarde

AANDEELHOUDERS

verkoop aandelen

2014 2027

6. Voorstel

Het eerste scenario is financieel het minst gunstig, zowel voor Stad/OCMW als de aandeelhouders.
Het ongunstige cijfer voor Stad/OCMW wordt verklaard door de afbetaling van de leasing. In de
andere twee scenario’s wordt een significant deel van de leasingkost gerecupereerd vanuit de
uitbating als bedrijvencentrum.
Bijkomende voordelen van scenario’s 2 en 3 in vergelijking met onmiddellijke verkoop, zijn de
vrijwaring van de waarde site, de blijvende huisvesting van sociale ondernemingen die het
activeringsbeleid van het OCMW ondersteunen en de mogelijkheid om zelf gebruik te maken van
vrijstaande ruimtes.

Het tweede scenario is financieel iets gunstiger dan het derde voor Stad/OCMW, maar daar staat
tegenover dat:
 de aandeelhouders heel weinig van hun inbreng recupereren.
 het OCMW het ondernemersrisico van leegstand en dubieuze vorderingen draagt.
 dit een complicatie m.b.t. BTW met zich meebrengt.

Omwille van deze redenen gaat onze voorkeur uit naar scenario 3, voortzetting cvba tot 2027 met
financiële ondersteuning vanwege Stad/OCMW (i.c. 30.000 per jaar t.e.m. 2022). Dit scenario is



financieel beduidend beter dan het eerste, niet alleen voor Stad/OCWM maar ook voor de
aandeelhouders die een wezenlijk deel van hun inbreng recupereren.
Kritische succesfactor in dit scenario (maar ook in het 2de) is dat de uitbating van het
bedrijvencentrum gebeurt zonder personeelsuitbreiding én dat de huuropbrengsten op peil
blijven.

Financiële
toetsing

Budget Niet voorzien maar kan via interne kredietverschuiving.

Visum ontvanger Ja, gelet op de meerwaarde voor OCMW.

Bijlagen  Het rekenblad met opgave van jaarlijkse ontvangsten en uitgaven is opgenomen in bijlage 1.
 Dit scenario is volledig uitgewerkt in de nota van Rik Desmet, bijlage 2.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit stelt de vraag welke bedrijven momenteel nog in de site Kanaal 127
zitten en of er voorwaarden kunnen gekoppeld worden aan diezelfde firma’s.
De voorzitter antwoordt dat dit wellicht juridisch niet kan. Deze vraag wordt nader onderzocht.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met scenario 3: voortzetting cvba tot 2027 met financiële ondersteuning
vanwege Stad/OCMW (i.c. 30.000 per jaar t.e.m. 2022).
[25 juni 2014]

Punt 4 Samenwerkingsovereenkomst Stad- OCMW Kortrijk- Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf en
vzw De Poort. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

OCMW Kortrijk heeft reeds jaren een intense samenwerking met de Poort, enerzijds voor de
leerwerkplaats en anderzijds voor het sociaal verhuurkantoor. De inzet in vorige jaren op
renovatiebegeleiding via Europees Project Inspirer heeft de samenwerking nog versterkt en biedt
ook voor de stad opportuniteiten.

Deze samenwerkingsovereenkomst kadert in de uitvoering van Plan Nieuw Kortrijk voor de
realisatie van een betaalbare stad en geeft verder ook uitvoering aan de stedelijke
renovatiestrategie die op 10 maart 2014 door de gemeenteraad van de stad Kortrijk werd
goedgekeurd.

Algemene doelstelling:
 Het woonbeleid heeft twee evidente doelstellingen: kwaliteit en betaalbaarheid van het

woonpatrimonium.
 De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moet beter. Renovaties die de veiligheid,

het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen verdienen ondersteuning met gerichte
premies en met renovatiebegeleiding. Zo verhogen we de kwaliteit van de woningmarkt.

 De betaalbaarheid van woningen wordt gewaarborgd door (1) een voldoende groot sociaal
huuraanbod, (2) het verhogen van het aantal bescheiden woningen, (3) het stimuleren van
woningbouwprojecten in de stad en (4) een gericht premie- en renovatiebeleid.

We bundelen dus in deze overeenkomst de middelen stad en OCMW tot 1 globale
samenwerkingsovereenkomst.

Beoordeling Concrete doelstellingen voor het OCMW
De inspanningen op het vlak van renovatiebegeleiding worden versterkt en gecoördineerd.
De stad en het OCMW geven De Poort vzw de nodige middelen om in te zetten op
renovatiebegeleiding, t.a.v. eigenaar-verhuurders (i.c. verbeteren patrimonium SVK) en
t.a.v. eigenaar-bewoners (ic. verbeteren kwaliteit private woningen).
OCMW geeft de nodige middelen om binnen De Poort vzw extra aandacht te geven aan
woonbegeleiding.

De Poort vzw bouwt expertise op rond renovatiebegeleiding, bepalen normkwaliteitseisen.
De Poort vzw zet jaarlijks in op concrete ondersteuning; renovatiebegeleiding bij
kansengroepen op verwijzing door sociale dienst- woonzorgverleners OCMW.
(doelgroepen bepalen als beschermde klanten, huurders met budgetmeter, potentiële
klanten SDIP EANDIS..)

De Poort vzw waarborgt de toeleiding van alle nieuwe SVK-huurders naar energiesnoeiers voor
energiescan.

De Poort vzw zet actief in op het doorstromen van zijn SVK huurders naar de sociale of
private huurmarkt.

Patrimonium OCMW wordt bij beëindigen huurcontracten stelselmatig teruggenomen
door het OCMW. Zo creëren we ruimte voor private verhuurders.



De huurderving door het OCMW wordt stopgezet.
(geen focus op verdere uitbouw patrimonium maar focus op verbetering van het bestaand SVK-
woonpatrimonium in de stad).

Per kwartaal levert De Poort vzw de bereikte resultaten aan.
Het OCMW Kortrijk voorziet een jaarlijkse toelage van 125.000euro. Deze wordt in 2 schijven
uitbetaald per semester. ( nieuwe aanwerving van een renovatie of woonbegeleider wordt samen
met het OCMW besproken)

Het OCMW Kortrijk vergoedt De Poort vzw ook voor beheerskosten van eigendom in gebruik bij de
Poort voor 15% van de huurprijs. (wordt op einde van het jaar verrekend bij de huur)
Vanuit het OCMW wordt 1 personeelslid ter beschikking gesteld voor renovatiebegeleiding

Financiële
toetsing

Budget € 125.000 per jaar

Visum ontvanger Ok.

Besluitvormings-
proces

 28/04 CBS Kortrijk
 5 Mei VB OCMW
 Mei GR Kortrijk
 Mei OCMW Raad

Bijlagen  SWO De Poort- Stad Kortrijk- OCMW Kortrijk en SOK

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst SVK De Poort- Stad- SOK en OCMW
Kortrijk.
[25 juni 2014]

Punt 5 Samenwerkingsovereenkomst Deltagroep. Aktename.

Feitelijke
aanleiding

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

We werken hiervoor samen met diverse partners.
Onderstaande overeenkomst werd in partnerschap opgemaakt binnen de directie welzijn en de
betrokken partner en willen we gezien de vele linken met het OCMW ook voorleggen aan de
OCMW-Raad.

Beoordeling Deltagroep is een ‘verregaande samenwerking tussen vzw Constructief en vzw Kringloopcentrum
Zuid-West-Vlaanderen.

Voor het OCMW is samenwerking met de Deltagroep van belang omwille van diverse redenen:

 Opnemen van leerwerknemers binnen de sociale werkplaats met het oog op het verhogen
van hun kansen op doorstroming naar een duurzame tewerkstelling binnen de reguliere en
sociale economie (20 leerwerknemers van OCMW Kortrijk)

 Het opnemen van 5 leerwerknemers i.k.v. dringende tewerkstelling, die doorschuiven binnen
het contingent als de tewerkstelling goed loopt;

 het omkaderen van arbeidszorgproject Domino, door 1 VTE instructeur ter beschikking te
stellen.

 Hardware van het OCMW die niet langer geschikt is voor gebruik binnen de betreffende
administratie, omwille van bijvoorbeeld de processorsnelheid of de opslagcapaciteit, wordt
gratis overgedragen aan het Kringloopcentrum, dat het in de mate van het mogelijke
toegankelijk (betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar) maakt.

 Het bestaande kortingsbonnensysteem voor OCMW-cliënten blijft onverkort gelden (i.c. 20%
korting op de geafficheerde verkoopprijs).

 In samenwerking met het stadsbestuur, het OCMW, vzw Mentor en andere relevante partners
wordt een sensibiliseringsactie opgezet met het oog op een bredere en omvattende
inzameling van hardware die in aanmerking komt voor een tweede leven bij kansengroepen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 Beslissing in CBS 28/04/2014: goedkeuring overeenkomst Deltagroep.



Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst Deltagroep.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de goedkeuring overeenkomst Deltagroep.
[25 juni 2014]

Punt 6 Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt vzw, afdeling Kortrijk. Voorstel tot
goedkeuring.

Doelstelling Samenwerking kadert binnen 2 engagementen van Plan Nieuw Kortrijk:
 Engagement 2 ‘Een stad die verjongt en vergroent’ – meewerken aan ‘Meer natuur, meer

bos’, ‘Groen overal in de stad’ en ‘Kortrijk Klimaatstad’
 Engagement 3 ‘Een stad die onderneemt en deelt’ – meewerken aan ‘Kortrijk, een actieve

welvaartstad’ met de ontwikkeling van één lokaal sociaal beleid met focus op empowerment
en een totaalplan armoedebestrijding. In het armoedeplan wordt extra aandacht besteed aan
de economische en sociale activering van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Feitelijke
aanleiding

Eigenlijk is er al jarenlang een goede samenwerking tussen OCMW Kortrijk en Natuurpunt. Elk
jaar kan Natuurpunt beroep doen op de OCMW-leerwerkplaats om een aantal natuurbeheers-
werken uit te voeren in de winterperiode. In een periode, waar er minder werk is voor onze
groenploeg. Een tijd terug kwam de vraag deze goede samenwerking te formaliseren in een
samenwerkingsovereenkomst.

Beoordeling Naar analogie met de overeenkomst tussen stad – Natuurpunt vzw, afdeling Kortrijk en na
overleg begin mei met Natuurpunt werden volgende doelstellingen opgenomen in de
overeenkomst:
 overleggen over gezamenlijke projecten op vlak van beheers- en onderhoudswerken en

natuureducatie voor kwetsbare groepen ikv empowerment en activering
 actief meewerken aan de realisatie van het totaalplan armoedebestrijding
 actief meewerken aan de doorstroom van de leerwerknemers in de groenploegen
 inbrengen van specifieke expertise mbt natuur en klimaat

met volgende criteria voor beoordeling:
 minimaal 1x per jaar (of meer, naargelang noodwendigheid) overleggen met coördinator

leerwerkplaats mbt beheers- en onderhoudswerken
 minimaal 1x per jaar (of meer, naargelang noodwendigheid) overleggen met team buurtwerk

en/of wijkteams mbt natuureducatie ifv gezamenlijke activiteiten voor kwetsbare groepen
 actieve bekendmaking van de maandelijkse gratis natuurwandelingen aan kwetsbare groepen

via aangepaste kanalen (oa buurtkrant, …)

In ruil hiervoor stelt OCMW Kortrijk - onder voorbehoud van beschikbaarheid – jaarlijks 4 weken
één groenploeg met leerwerknemers olv één instructeur ter beschikking aan Natuurpunt Kortrijk
om tijdens de winterperiode de nodige beheerswerken uit te voeren in de Kortrijkse
natuurgebieden, die beheerd worden door Natuurpunt Kortrijk. Deze 4 weken komen omgerekend
grosso modo overeen met de toelage van de stad, nl. 4 weken x 38 uur x 33,80/uur = € 5.138.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 6 jaar (2014-2019).

De formalisering van deze goedlopende samenwerking geeft eigenlijk alleen voordelen voor het
OCMW; vooral op vlak van activering (extra werkervaring in natuurbeheer), armoedebestrijding
(extra (bekendmaking van) activiteiten naar kwetsbare groepen en leefbaarheid van de
aandachtswijken (expertise inbrengen in buurttuinprojecten).

Financiële
toetsing

Budget Is voorzien bij tewerkstellingsactivering.

Visum ontvanger Ok.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst OCMW Kortrijk en Natuurpunt vzw, afdeling Kortrijk.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt vzw, afdeling Kortrijk voor
periode 2014-2019 goed.
[25 juni 2014]



Punt 7 Intekenen op regionaal dossier en subsidieaanvraag Impulsfonds Provincie West-
Vlaanderen: regionale ploeg renovatiebegeleiders. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke aanleiding OCMW Kortrijk is actieve partner binnen het project warmer wonen. Met het project 'Warmer
Wonen' werken we als regio aan de kwaliteit van het bestaande woningpatrimonium. Heel wat
partnerorganisaties (Leiedal, De Poort, Energiesnoeiers, Wonen Vlaanderen, Welzijnsconsortium,
provincie, CAW, Samenlevingsopbouw en de lokale besturen) bundelen hun krachten om effectief
werk te maken van de geïntegreerde aanpak van grote aantallen bestaande slechte woningen én de
geïntegreerde ondersteuning van hun bewoners in onze regio. De private huurmarkt en kwetsbare
eigenaars krijgen prioriteit.
Alle 13 Zuid-West-Vlaamse gemeentes scharen zich achter de ambities van ‘Warmer Wonen’ en
engageren zich via een intentieverklaring! Het project 'Warmer Wonen' vormt dan ook een
belangrijke deelactie binnen het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen.

Beoordeling Acht van de dertien lokale besturen (zie verder) willen inzetten op een regionale
renovatiebegeleidingsploeg om de renovatie van woningen effectief te bewerkstelligen, dat is één
van de vervolgtrajecten in het schema Warmer Wonen.

Momenteel wordt aanvraag projectsubsidie (Impulsfonds Provincie West-Vlaanderen) voorbereid.
Werkgeverschap voor de regionale renovatieploeg zal liggen bij de Energiesnoeiers Zuid-West-
Vlaanderen van BND Kortrijk vzw.

Deze regionale renovatieploeg zal verder bouwen op en samenwerken met de bestaande
praktijkvoorbeelden in de regio zoals de Bouwblokrenovatie in Kortrijk en de renovatiebegeleiding
die De Poort vzw aanbiedt aan eigenaars die hun woning via hen willen verhuren. OCMW Kortrijk en
De Poort vzw zijn in het kader van dit project bereid om hun expertise te delen met de regionale
ploeg én om onderling af te stemmen om te komen tot een aantal richtkaders voor de ‘ideale’
renovatiebegeleiding.

Momenteel zijn er reeds drie renovatiebegeleiders aan het werk in Kortrijk en twee bij De Poort
vzw. We mikken via het Impulsfonds op de aanwerving van twee extra renovatiebegeleiders voor de
deelnemende gemeenten buiten Kortrijk. Hiermee kunnen de komende drie jaar zo’n 102 contacten
met eigenaars gelegd worden (= opgestarte renovatiebegeleiding) waarvan de ervaring uit Kortrijk
inschat dat zo’n 60% leidt tot effectieve renovatiewerken.

Inhoud project en werking ploeg:

De lokale besturen ondersteunen ten volle de toeleiding vanuit de kwetsbare doelgroep en dit
zowel vanuit de gemeente (woondienst, intergemeentelijke samenwerking, …) als vanuit het OCMW.
Minstens 80% van de aangereikte dossiers vallen binnen de doelgroep van de energiescans. Hier
kan van afgeweken worden (bijvoorbeeld naar de volledige private huurmarkt) maar dit als
uitzondering en na bespreking op het regionaal overleg Warmer Wonen (voorlopig BEA). Het lokaal
bestuur moet kunnen aantonen dat maximaal gepoogd werd om de doelgroepen aan te spreken.
Ieder lokaal bestuur duidt een lokale draaischijf aan. De lokale draaischijf neemt deel aan
regionaal overleg in functie van het goed uitvoeren van de werking van de renovatiebegeleiders
(praktische werkgroep) alsook uitwisseling met de andere lokale draaischijven. Lokaal zorgt de
draaischijf samen met de renovatiebegeleider voor toeleiding adressen, algemene dossieropvolging,
rapporteren lokaal beleid. De lokale draaischijf moet zelf geen regelmatige contacten onderhouden
met bouwheer/huurder maar bewaart het lokale overzicht en is de spil in het lokale netwerk van
actoren binnen het renovatietraject.
De lokale besturen sluiten een renovatieovereenkomst met de bouwheer af in overleg met de
renovatiebegeleiders. Deze renovatieovereenkomst zal nog worden uitgewerkt en aan de lokale
besturen voorgelegd voor akkoord en toepassing. Zaken die in deze renovatieovereenkomst onder
andere zullen voorkomen zijn afspraken omtrent de huurprijs en de looptijd van het huurcontract en
afspraken omtrent verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De eindcontrole van deze
renovatieovereenkomst ligt bij de lokale besturen.

Specifieke engagementen vanuit het OCMW Kortrijk
OCMW Kortrijk engageert zich om al hun expertise met betrekking tot renovatie van woningen
(technisch, administratief, juridisch, financieel, …) te delen met de nieuw aan te werven
medewerkers binnen de regionale ploeg renovatiebegeleiders. De bestaande renovatiebegeleiders
binnen OCMW Kortrijk werken nauw samen met de regionale ploeg renovatiebegeleiders en staan
waar nodig in voor interne opleiding: bijvoorbeeld door dubbel lopen of door toelichting bij
bestaande tools. Een renovatiebegeleider van OCMW Kortrijk neemt deel aan overlegmomenten in
functie van kennisdeling en de verdere optimalisatie van het eigen werken.

Specifieke engagementen vanuit De Poort vzw
De Poort vzw engageert zich om al hun expertise met betrekking tot renovatie van woningen
(technisch, administratief, juridisch, financieel, …) te delen met de nieuw aan te werven
medewerkers binnen de regionale ploeg renovatiebegeleiders. De bestaande renovatiebegeleiders
binnen De Poort vzw werken nauw samen met de regionale ploeg renovatiebegeleiders en staan
waar nodig in voor interne opleiding: bijvoorbeeld door dubbel lopen of door toelichting bij
bestaande tools. Een renovatiebegeleider van De Poort vzw neemt deel aan overlegmomenten in
functie van kennisdeling en de verdere optimalisatie van het eigen werken.



Financiële
toetsing

Budget Vergt geen extra budget.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Aanvraagformulier impulsdossier regionale ploeg renovatiebegeleider
 Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Kortrijk

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord dat OCMW Kortrijk projectaanvraag mee steunt en dat we vanuit OCMW
Kortrijk mee expertise delen binnen deze nieuwe ploeg, met specifieke focus op kansengroepen.
[25 juni 2014]

Punt 8 Project FOOD-ACT in de POD MI-oproep. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Begin juni 2013 lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) de projectoproep “sociale
economie 2013”, waarop OCMW’s projecten kunnen indienen. Via deze oproep selecteert en
financiert de POD MI projecten die inzetten op oa gezonde voeding en de activering van
kansengroepen, twee thema’s die tevens een prominente rol spelen in het plan
armoedebestrijding.
OCMW Kortrijk diende dan het project FOOD ACT (zie OCMW-raad 22/08/13). Dit project werd
positief geëvalueerd door de subsidieverstrekker POD MI ) cel sociale economie, maar jammer
genoeg niet weerhouden.
In februari 2014 lanceerde de POD MI een nieuwe projectoproep ‘sociale economie’; met terug
gezonde voeding als één van de thema’s. Op basis van het beoordelingsrapport van ons eerste
aanvraagdossier en nieuwe ontwikkelingen op het terrein werd het aanvraagdossier bijgewerkt.
Op 28/05/14 ontvingen we het goede nieuws dat ons project FOOD ACT geselecteerd werd.

Beoordeling FOOD ACT betreft de oprichting van een voedselhulpnetwerk dat instaat voor de recuperatie van
voedseloverschotten rechtsreeks bij de producenten (vb. tuinen, landbouwers, bedrijven) en deze
levert bij de voedselhulporganisaties. Daartoe wordt een voedselhulpteam opgericht dat bestaat
uit leerwerknemers onder leiding van een projectmedewerker/instructeur. Deze zullen ingezet
worden voor de logistieke organisatie van het voedselhulpnetwerk, nl. de ophaling en levering.
Ze kunnen tevens ingezet worden ter ondersteuning van het nieuwe netwerk tuinieren in Kortrijk
en kleine, eenvoudige taken uitvoeren op vlak van aanleg, onderhoud en oogsten van tuinen.

FOOD ACT zal aldus instaan voor de logistieke organisatie van de voedselhulp in Kortrijk en
tegelijk bijkomende (8) werkervaringsplaatsen creëren voor leerwerknemers met een arbeids-
zorgprofiel, die nood hebben aan laagdrempelige trajecten met eenvoudig uit te voeren taken.

Het totale projectbudget is € 77.613,95.

Het OCMW vroeg een subsidie aan van 80% (€ 53 534) voor de financiering van:
 Een projectmedewerker/technisch begeleider voor de ploeg leerwerknemers – 1 VTE
 Aanschaf koelboxen en belettering van de bestelwagen
 Afschrijving bestelwagen jaar 1
 Communicatie en disseminatie (verplicht)

De overige (verplichte) cofinanciering van 20% (€ 24.079,95) is ten laste van het OCMW en
bestaat uit:
 de bestaande loonkost van de begeleiders van de leerwerknemers (werkervaringscel)
 de bestaande loonkost van de projectbegeleider (projectcel)
 de aanschaf van een bestelwagen.

Voor het project moet een bestelwagen aangeschaft worden. De geschatte kostprijs bedraagt
€ 7500 voor een tweedehandsbestelwagen met dubbele cabine (nodig voor het vervoer van 5
doelgroepmedewerkers). Het eerste afschrijfjaar (€ 1500 afschrijfkost) kan worden ingebracht als
projectkost, jaar 2 tem 5 (€ 6000) is ten laste van het OCMW, maar valt omwille van regelgeving
binnen deze projectoproep buiten de officiële cofinanciering. Deze middelen zijn ook voorzien in
het SMJP en plan armoedebestrijding.

De realisatie van FOOD-ACT zou het OCMW in staat stellen verschillende acties uit het armoede-
plan te realiseren:

 Inzetten op betaalbare en gezonde voeding voor mensen in armoede
 Verdere structurele uitbouw en professionalisering van de huidige voedselbedeling ikv

voedselstrategie (voedsel + activering)
 De realisatie van een proactieve aanpak als permanent aandachtspunt, waarbij oa netwerken



rond mensen ontwikkeld en versterkt worden (empowerment)
 Extra werkervaringsplaatsen voor leerwerknemers met arbeidszorgprofiel ikv

activeringsbeleid

Financiële
toetsing

Budget Voor exploitatie ja, in kader van armoedebestrijding; voor aankoop van een
bestelwagen zal een budgetwijziging noodzakelijk zijn.

Visum ontvanger Ok mits 7.500 EUR via budgetwijziging voorzien wordt voor aankoop van
bestelwagen.

Eerdere
beslissingen

 Aktename van het ingediend aanvraagdossier FOOD ACT ikv de eerste projectoproep POD MI
op de OCMW-raad 22/08/13.

Bijlagen  Het aanvraagdossier.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier uit de bekommernis dat dit project geen vrijgeleide mag worden voor
oneerlijke concurrentie met andere tuinaannemers.
De voorzitter antwoordt dat dit geenszins de bedoeling is. Deze bekommernis zal worden
doorgeven aan de verantwoordelijken.
Raadslid Frederik Benoit stelt de vraag wat er zal gebeuren na afloop van de projectsubsidie. De
voorzitter antwoordt dat dit een gegeven is bij elk project. De eventuele verderzetting zal
bekeken worden in het licht van de resultaten.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de opstart van het goedgekeurde project FOOD ACT binnen het
goedgekeurde budget van € 50.000 :
 Vacantverklaring van 1 VTE projectmedewerker/technisch begeleider – contractueel in te

vullen bij werving voor de periode vanaf midden juli 2014 tot 30 april 2015– niveau B1-3
 Aanschaf koelboxen en belettering van de bestelwagen
 Aankoop 2e handsbestelwagen en/of heroriëntering bestelwagen (ism Facility)

Opvolging en
communicatie

Vraag om een persconferentie te organiseren van zodra het project operationeel is.
[25 juni 2014]

Punt 9 Intekenen in regionale uitrol vrijwilligersdatabank ikv iAge. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Ikv het Europese project iAge werd ism Leiedal en Mentor een competentiedatabank ontwikkeld
voor vrijwilligers. Deze databank werd volledig op maat gemaakt van de vrijwilligerswerking van
OCMW Kortrijk en wordt momenteel uitgerold in onze organisatie. Doelstelling is een betere
matching mogelijk te maken tussen vragen naar vrijwilligers vanuit de diensten OCMW en de
aanwezige vrijwilligers en hun competenties, interesses en passies.
Omdat er momenteel een zeer grote interesse bestaat vanuit andere OCMW’s en gemeenten in de
regio voor deze vrijwilligerscompetentiedatabank, werd er door Leiedal en Mentor een lerend
netwerk vrijwilligerswerking opgestart. Bedoeling is te leren van elkaar, ervaringen/best practices
onder elkaar uit te wisselen alsook de vrijwilligerscompetentiedatabank uit te rollen naar de regio.
Niet alleen de lokale besturen, maar ook grote zorginstellingen - zoals Woonzorgcentra en AZ
Groeninge, ... – hebben reeds grote interesse getoond in deze competentiedatabank.
Omdat het EU-project iAge nog tot eind 2014 loopt, stellen Leiedal en Mentor voor om de uitrol
gefaseerd te doen. Na de geslaagde ‘ontwikkelings-pilot’ voor OCMW Kortrijk willen ze nu 1 (max
2) ‘implementatie-pilots’ zoeken. Vertrekkend vanuit de huidige vrijwilligerscompetentiedatabank
van OCMW Kortrijk zal 1 (max 2) ander OCMW/gemeente begeleid worden bij de vertaalslag van
de Kortrijkse competentiedatabank naar de eigen lokale context. Omdat de opmaak van de
vrijwilligerscompetentiedatabank volledig vertrok vanuit de knowhow en expertise van de
coördinator vrijwilligerswerking van OCMW Kortrijk is de rol van onze coördinator onmisbaar in
deze regionale uitrol. Leiedal kan en zal immers de (technische) expertise aanleveren voor de
databank (CIVICRM), maar kan onmogelijk de inhoudelijke expertise van de vrijwilligerswerking
alsook de procesbegeleiding bieden. Voor dit laatste wordt OCMW Kortrijk gevraagd om hierop de
coördinator vrijwilligerswerking in te zetten.

Beoordeling Omdat de coördinator vrijwilligerswerking nu al veel gevraagd wordt om haar expertise te delen
en extern uit dragen (in gans Vlaanderen), bovenstaande vraag een mooi voorbeeld is van hoe
OCMW Kortrijk haar centrumfunctie naar de regio kan invullen en een ‘copy-paste’ van de
Kortrijkse vrijwilligerscompetentiedatabank gedoemd is te mislukken zonder inhoudelijke
procesbegeleiding, stellen we voor om enerzijds via interne mutatie de coördinator
vrijwilligerswerking 30% intern te ondersteunen/versterken (oa intakes nieuwe vrijwilligers en
ondersteuning stuurgroep). Dit kan quasi budgetneutraal aangezien we voor de inzet van onze



coördinator in de streek een vergoeding zullen ontvangen, raming 20%. Dit geeft ons
experimentele tijd om verdere uitrol versterkt te kunnen uitvoeren. Rol en inbreng OCMW Kortrijk
moet na 2014 dan verder besproken worden, rekening houdende met personele tijd en effectieve
opbrengst.

Op (middel)lange termijn zullen volgende pistes actief verkend worden:
 Actief zoeken naar Europese middelen (oa nieuw voorstel van Noorse iAge-partner mbt

‘Volunteering in the health care’) om extra personeelslid te financieren (vol- of halftijds)
 Lerend netwerk vrijwilligerswerking en regionale uitrol vrijwilligersbeleid opnemen in de

opdracht van de interlokale vereniging voor welzijnsbeleid

Financiële
toetsing

Budget Niet voorzien maar mogelijk alhoewel het geheel jaarlijks 10.000 à
15.000EUR kost.

Visum ontvanger Ok.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord dat de coördinator vrijwilligerswerk ingezet wordt in de regionale uitrol van
de competentiedatabank en dan we intern voorzien in een gedeeltelijke vervanging van de
coördinator vrijwilligerswerking via interne mutatie (30%).
Er wordt een overeenkomst afgesloten met Leiedal in functie van de vergoeding van onze inzet in
de regionale uitrol vrijwilligerscompetentiedatabank in het kader van iAge (raming van 20%).
[25 juni 2014]

Punt 10 Nieuw huishoudelijk reglement De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Gezien enkele aanpassingen in de werking van de Puzzel leggen we nieuw huishoudelijk reglement
in bijlage voor aan de Raad.
Huishoudelijk reglement gaat in vanaf 1 sept 2014.

Beoordeling Het huishoudelijk reglement geeft de ouders meer informatie over diverse aspecten van de werking
van de Puzzel.
Belangrijkste delen in het regelement zijn:
 De geactualiseerde contactgegevens en informatie rond klachtenprocedure.
 Openingsuren en dagen zijn opgenomen en worden ondersteund door halfjaarlijkse

Puzzelkalender met meer specifieke informatie.
 De info rond reservaties en inschrijvingen is verfijnd.
 De prijszetting is aangepast en wordt mee ondersteund door korting indien meer dan 1kind per

gezin in de opvang en door verdere bekendmaking sociaal tarief voor gezinnen met beperkt
inkomen.

 Als opvang is het belangrijk dat er goede wederzijdse afspraken zijn tussen ouders en de
opvang zowel administratief als voor de breng en haalmomenten, voor de voeding en mbt
annulaties en afwezigheden en voor het pedagogische beleid in de opvang.

Financiële
toetsing

Budget Tekort is ten laste van de stad.

Visum ontvanger Ok.

Besluitvormings-
proces

 Raad 16/04/2014: nieuwe tarieven buitenschoolse opvang de Puzzel goedgekeurd.

Bijlagen  Nieuw huishoudelijk reglement

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het aangepast huishoudelijk reglement vanaf 1 september 2014.
De Puzzel zorgt voor de nodige communicatie naar de ouders.
[25 juni 2014]



Punt 11 Opstart Brugfiguren in basisonderwijs: een gezamenlijke aanpak Stad en OCMW vanuit
flankerend onderwijsbeleid.

Feitelijke
aanleiding

In voorjaar 2013 werden door de Stad diverse onderwijstafels gepland met de scholen om
onderwijsflankerend beleid mee vorm te geven. In partnerschap met de scholen,
welzijnsorganisaties werden diverse prioriteiten opgelijst. Vanuit deze tafels kwam de inzet van
brugfiguren duidelijk naar voor, enerzijds om gezinnen te kunnen ondersteunen vanuit de basis- de
school, en anderzijds om scholen- schoolteams te ondersteunen, instrumenten aan te reiken om
nog beter te werken rond kinderarmoede en gelijke onderwijskansen van elk kind.
In meerjarenplanning Stad werd dit aspect mee opgenomen.
Ook het armoedebeleidsplan spreekt over belang van brugfiguren en belang van aandacht en
aanpak kinderarmoede vanuit de school, de scholen bereiken alle kinderen en is belangrijke partner
om preventief basis t leggen voor onze toekomstige gezinnen.

Beoordeling Flankerend onderwijsbeleid heeft als doelstelling scholen te ondersteunen, niet in hun pedagogische
rol, maar in flankerende maatregelen om hun basisrol te kunnen vervullen.
Zo wordt er in Kortrijk ondersteuning geboden in tegemoetkoming rond busvervoer, werking rond
time out, kleuterparticipatie…
De stad ontvangt een jaarlijkse subsidie van ongeveer 70.000euro vanuit Vlaanderen waar er 20%
cofinanciering door de Stad minimaal moet naast gelegd worden.
De Stad vindt investeren in onderwijs en in de kinderen van cruciaal belang. Zij zijn immers de
toekomst van onze Stad.

Ook vanuit de focus en aanpak in armoedebestrijding en meer specifiek kinderarmoede stellen we
vast dat de school een belangrijke hefboom vormt. Alle kinderen gaan naar school, is belangrijk
ingang om trajecten op te zetten met de kinderen maar ook met de ouders.
De cijfers rond kinderarmoede nemen zoals gekend toe oa bij geboorten kent Kortrijk nu een cijfer
van 18% (dwz dat 18/100 kinderen geboren worden in kansarm gezin). Deze kwetsbare kinderen
en gezinnen worden meer zichtbaar op school.
De scholen vragen meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek, in het
werken aan randvoorwaarden voor deze kinderen en hun gezinnen.
De brugfiguur is hier nu een antwoord op om een aantal scholen (zie verder) te ondersteunen in de
aanpak van kinderarmoede.

De brugfiguur zal ingezet worden op 3 belangrijke pijlers:
- ondersteunen van ouders met bijzondere aandacht voor kansengroepen Sensibiliseren,
ondersteunen en aanmoedigen van communicatie met ouders om een afstemming tussen de
schoolcontext en de thuiscontext te realiseren. Door een verbeterde communicatie trachten de
ouderbetrokkenheid positief te beïnvloeden.
 De (eerste) contactlegging met ouders
 Ondersteuning van informatie en communicatie naar ouders
 Begeleiding en ondersteuning van ouders
 Bevorderen van contact en ontmoeting tussen ouders en leerkrachten
 Stimuleren van ouderparticipatie

- sensibiliseren van het schoolteam
 Het verwerven van een volwaardige positie binnen het schoolteam
 Positief beïnvloeden van de mentaliteit en houding van teamleden jegens (kansarme) ouders

- samenwerking met de buurt uitbouwen zoals oa linken leggen met de wijkteams, met actoren uit
de buurt, brede schoolwerking mee ondersteunen..

Binnen de Stad werd een duidelijk financieel kader vastgelegd.
Voor 6 jaar (2014-2019) staan er extra budgetten vast binnen de werkingsbudgetten van onderwijs
om te kunnen instaan voor betaling van 3fte brugfiguren.
Daarnaast is er vanaf september 1fte voorzien binnen de aangevraagde middelen
kinderarmoedefonds voor komende 6jaar.

Dit brengt ons in totaliteit op mogelijke inzet van 4ft die in deze nieuwe functie kunnen starten.

Binnen OCMW is financieel voorzien in 50.000euro. (kinderarmoedefonds)
Binnen de Stad is financieel voorzien voor 2014 (40.000euro), vanaf 2015 140.000euro en inzet van
reeds bestaande stedelijke medewerker (0.5fte) in deze werking. Daarnaast wordt maximaal
gekeken om deze krachten via projectmiddelen te financieren om zo minder op stedelijk budget te
moeten wegen, oa via federaal impulsfonds, via impulsfonds provincie.

Brugfiguren worden niet zomaar ingezet in de scholen.
Vanuit analyse van de scholen op de zgn SES indicatoren(socio- economische situatie) worden de
FTE verdeeld.
Bij scores boven de 25% op en thuistaal niet Nederlands, en diploma mama lager secundair
onderwijs en studietoelage komt school in aanmerking voor brugfiguur.
Vanuit deze berekening en rekening houdende met minimale aantal van 50leerlingen komen op
vandaag 7 scholen in aanmerking.
Basisschool III Hofsteden, De Baai, Kransvijver, St Amand Noord, St Jozef, St Theresia en De Brug.



De inzet van de brugfiguur naar VTE wordt gedifferentieerd naargelang de grootte van de school in
combinatie met de SES%; boven de 200 leerlingen en meer dan 75% SES leerlingen 0,75fte,
anders 0,5fte.

Dit brengt ons volgend voorstel, ook rekening houdend met koppeling op buurtniveau:
 Voor de Brug en Sint Amand Noord: 1fte
 Voor Kransvijver Heule: 0,5fte
 Voor Sint Jozef: 0,75fte
 Voor Drie Hofsteden: 0,75fte
 Voor de Baai en Sint Theresia: 1fte

We stellen voor 2 jaarlijks een herberekening te maken van deze %, zo kunnen we de evoluties in
de scholen mee opvolgen en maximaal de meest kwetsbare gezinnen ondersteunen. In mei zal
telkens gecommuniceerd worden ifv volgend schooljaar.

De scholen krijgen niet zomaar personeelsleden toegewezen. Ze dienen in de loop van de maand
september een beknopt dossier in te dienen met hun visie op de inzet van deze extra kracht en de
aanpak vanuit het schoolteam rond kinderarmoede.

In de voorbereiding werd discussie gevoerd over werkgeverschap voor deze brugfiguren. Er waren
een aantal opties: partnerschap met een welzijnsorganisatie, partnerschap met CLB, detacheren
naar scholen zelf of lokaal bestuur (stad of OCMW).

Vanuit college werd keuze gemaakt om zelf regie hier in handen te houden en personeel aan te
werven als lokaal bestuur. In gesprek met bevoegde schepenen Ann Vandersteene en Philippe De
Coene werd beslist (vorige donderdag) werkgeverschap over te laten aan OCMW omwille van
volgende redenen:
Kennis sociale kaart, neutraliteit tav diverse welzijnspartners, ervaring en kennis in en van de
buurten, ervaring in individuele gezinsbegeleiding, ervaring in groepsgerichte activiteiten. Kennis
van scholen en schoolsysteem wordt verder op punt gezet in samenwerking met de scholen en met
de verantwoordelijken flankerend onderwijsbeleid Hanne Verledens en Britt Bekaert.

De nieuw aan te werven groep mensen zal plaats krijgen binnen het organogram in de wijkteams
gekoppeld aan de staf (naast Britt Bekaert). Nele Hofman zal instaan als hiërarchisch
leidinggevende en Hanne Verledens zal mee instaan voor opstart van deze nieuwe personeelsleden.

Er wordt gevraagd aan de personeelsdienst OCMW om werving op te starten.
Er worden nodige afspraken gemaakt met de financiële dienst stad en OCMW om reële loonkosten
te factureren.

We willen na het herfstverlof concreet van start kunnen gaan met de toewijzing van de brugfiguren
aan de betrokken scholen.

Financiële
toetsing

Budget Jaarlijks 50.000 vanuit toegekende subsidie betekent financiering van 1VTE;
de andere 3 VTE’S zullen aan de Stad gefactureerd worden en zijn aldus
budgetneutraal.

Visum ontvanger Ok.

Besluitvormings-
proces

 Coalitieoverleg College

Bijlagen  Profiel brugfiguur

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met uitrol brugfiguren om onderwijsflankerend beleid zo mee vorm te geven.

De raad gaat akkoord met de aanwerving van 4fte via de personeelsdienst OCMW, loonkost wordt
gecompenseerd door enerzijds subsidie kinderarmoedefonds en anderzijds via facturatie loonkost
naar de Stad.
[25 juni 2014]



Punt 12 Aankoop van gronden voor woonzorgcampus Bellegem. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De beoogde site voor het geplande woonzorgcentrum met aanleunflats in Bellegem bestaat uit zes
kadastrale percelen. Volgend schema geeft een overzicht van de huidige eigendomssituatie:

Perceel Eigenaar Opp. Huidige bestemming (BPA)

596_Z Kerkfabriek Sint-Amandus 24 95 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

611_K Groep Thiers/Interimmok 12 53 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

593_E Groep Thiers/Interimmok 51 64 Verkavelbare bouwgrond

594_B Groep Novus 18 67 Verkavelbare bouwgrond

594_T_2 De heer A. Truyaert 5 07 Verkavelbare bouwgrond

594_V De heer O. Vander Ghinste 16 98 Verkavelbare bouwgrond

1 29 84

Er wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt ter realisatie van het OCMW-project. Het
OCMW zal onteigeningsbevoegdheid hebben.

Beoordeling 1. Eigendomstoets in VIPA-dossier
Bij het dossier dat eind 2014 ingediend wordt, moet een kopie gevoegd worden van de
eigendomsakte(n).

2. OCMW-budget
In het OCMW-budget 2014 is 2.000.000 EUR opgenomen voor het dossier ‘Bellegem’. Dit bedrag
is informeel als volgt samengesteld:
Aankoop grond 1.750.000
Voorschot architect 250.000

2.000.000

3. Resultaat van de onderhandelingen
Er zijn 5 grondeigenaars. Er is uiteindelijk met drie partijen een akkoord bereikt; akkoord onder
voorbehoud van goedkeuring door de OCMW-Raad en visum vanwege de slchatter van het
Aankoopcomité. Het Aankoopcomité heeft ondertussen het visum gegeven voor deze prijzen.

aantal m² Prijs/m² totaal

Gronden gemeenschapsvoorzieningen
 Kerkfabriek (1)
 Thiers (2)

2.495
1.253 75 93.975

Verkavelbare gronden
 Truyaert
 Vander Ghinste (3)
 Thiers (2)
 Novus

507
1.698
5.164
1.867

150

150
150

76.050

774.600
280.050

(1) Kerkfabriek : de onderhandelingen zijn nog lopende.

(2) Interimmok NV (= Thiers) zal ter vrijwaring van haar rechten bezwaar indienen tegen het
ontwerp ruimtelijke uitvoeringsplan. Indien de akte wordt verleden zal zij afstand doen (door Mr
Thiers schriftelijk bevestigd) van haar bezwaarschrift en zal zij geen rechtsmiddel laten gelden
tegen de totstandkoming van het ontwerp RUP.

(3) Vander Ghinste : de onderhandelingen zijn nog lopende.

4. Stelling ‘eenzelfde prijs voor eenzelfde grondtype’.
Tijdens de onderhandelingen is het principe van eenzelfde prijs voor eenzelfde grondtype
uitgewerkt.

Financiële
toetsing

Budget € 1.750.000 voor de aankoop van de grond.

Visum ontvanger Ok vermits de aankoop kan binnen het voorzien budget.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Besluitvormings-
proces

 Besprekingen op het intern patrimoniumoverleg.
 Bespreking op het vast bureau van 11 juni 2014.

Bijlagen  Visum van de bevoegde Commissaris van het Aankoopcomité.

Stemmen Unanimiteit.



Besluit De raad gaat akkoord met de aankoop van de gronden gelegen te Bellegem, afdeling 11, sectie c,
kadastraal nummer 611_K tegen de prijs van € 75 per m².

De raad gaat akkoord met de aankoop van de gronden gelegen te Bellegem, afdeling 11, sectie c,
kadastrale nummers 593_E, 594_B en 594_T_2 (deels) tegen de prijs van € 150 per m².

De raad stelt het aankoopcomité van Kortrijk aan om de akte te verlijden.

De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
het overschrijven van de akte.

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

De raad geeft een mandaat aan de voorzitter en de waarnemend secretaris om de
onderhandelingen met de kerkfabriek en met de eigenaars Vander Ghinste te voeren.
[25 juni 2014]

Punt 13 Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan voor het
bouwen van een WZC in Bellegem.
In zitting van 19 december keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.
In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.
In zitting van 20 maart 2014 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem goedgekeurd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem” werd een
bijzonder bestek met nr. 20140506/rl/OO1 opgesteld door de dienst Facility.
Het ereloon voor het ontwerpteam werd vastgesteld op een vast ereloon percentage van 7,7%.
De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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 open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2014/S 060-101335 werd gepubliceerd op 26 maart 2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2014-506110 werd gepubliceerd op 21 maart 2014 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 mei 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 1 januari 2015.

Er werden 5 offertes ontvangen:
 Buro II & Archi + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel;
 OSAR ARCHITECTS nv, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162, BUS 10 te 2020 Antwerpen;
 STUDIO PLUS ARCHITECTEN BV bvba, BRUGSESTEENWEG 63 te 8800 Roeselare;
 TV SAR architecten / AAPROG architecten, Vijfwindgatenstraat 21C te 9000 Gent;
 VK STUDIO VK-ABSCIS Architecten, BRUGSESTEENWEG 210 te 8800 Roeselare;

De documenten voor de beoordeling van de offertes op basis van de gunningscriteria werden
gecontroleerd op hun anonimiteit en elk onderdeel werd voorzien van een stempel : team 1, team
2, team 3…
In team 2 werd 1 document gevonden met de naam van het architectenbureau erop (blz 40 van
de 41). Dit document werd verwijderd en maakt geen deel meer uit van de offerte van team 2.
De anonieme documenten werden op 13/05/2014 digitaal ter beschikking gesteld van de
beoordelaars vermeld in het bestek.
Op 28/5/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek.
De voorzitter van de jury toonde een zelfgemaakte PowerPoint met een synthese van de
ingediende dossiers: inplanting, doorsnede typekamer en type appartement, de grondplannen en
gevelzichten van de verschillende teams en een vergelijkende tabel per gunningscriterium die een
overzicht gaf van de gevraagde objectieve criteria zoals oppervlakte, prijs… Aan de hand van deze
beelden werden de verschillende ontwerpen met elkaar vergeleken en werden door de juryleden
opmerkingen geformuleerd en genoteerd in het proces-verbaal. De punten werden door de
juryleden unaniem per criterium toegekend. Team 3 haalde hierbij de beste score, gevolgd door
team 4, team 5, team 1 en tenslotte team 2.



De juryleden beslisten unaniem team 3 voor te dragen als gekozen ontwerpteam.

Op 2 juni 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 ontwerper die de beste totaalscore haalde op de gunningscriteria, zijnde team 3,
tegen een vast ereloonpercentage van 7,70% mits goedkeuring van de subsidiërende overheid
VIPA voor het Woonzorgcentrum en VMSW voor de sociale assistentiewoningen.
De beste aanbieder krijgt, zoals voorzien in het bestek, ofwel de volledige opdracht zoals
beschreven, ofwel €2.500, indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze dienstenopdracht
niet uit te voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar. Indien om een of andere reden
binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste aanbieder, geen overeenkomst
tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan wordt in plaats van het
toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van €2.500. Dit bedrag is over te maken
op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van één jaar na de
bekendmaking. De tweede, en derde gerangschikte ontwerpers ontvangen tevens €2.500
(inclusief alle lasten en baten). Team 4 en 5 werden door de jury respectievelijk als tweede en
derde beoordeeld.

Financiële
toetsing

Budget Het bedrag van 250.000EUR, zal ongeveer volstaan.

Visum ontvanger Ok mits eventueel krediettekort 2014 met budgetwijziging bijgepast wordt.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

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

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek, inplantingsplan en voorschriften RUP
 PV opening
 Inschrijvingen ontwerpers
 Proces-verbaal van beoordeling gunningscriteria
 Verslag aanbesteding

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 juni 2014 voor de
opdracht “Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem”, 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 het ontwerpteam dat de beste score haalde op de
gunningscriteria, zijnde BURO 2 & ARCHI + I CVBA, tegen een vast ereloonpercentage van 7,70%
en onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het gunningsdossier door van de
subsidiërende overheid VIPA voor het Woonzorgcentrum en VMSW voor de sociale
assistentiewoningen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140506/rl/OO1.
Team 4 en team 5, als tweede en derde gerangschikt, ontvangen, zoals voorzien in het bestek,
elk €2.500.
[25 juni 2014]



Punt 14 Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus Sint-Jozef. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan voor het
bouwen van een WZC in 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 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef goedgekeurd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef” werd een
bijzonder bestek met nr. 20140506/rl/OO2 opgesteld door de dienst Facility.
Het ereloon voor het ontwerpteam werd vastgesteld op een vast ereloon percentage van 7,7%.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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 open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2014/S 060-101413 werd gepubliceerd op 26 maart 2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2014-506108 werd gepubliceerd op 21 maart 2014 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 mei 2014 om 09.15 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 1 januari 2015.

Er werden 5 offertes ontvangen:
 Conix RDBM Architects, Londenstraat 60b121 te 2000 Antwerpen;
 LLOX architecten, Lode Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk;
 OSAR ARCHITECTS nv, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162, BUS 10 te 2020 Antwerpen;
 TV SAR architecten / AAPROG architecten, Vijfwindgatenstraat 21C te 9000 Gent;
 VK STUDIO VK-ABSCIS Architecten, BRUGSESTEENWEG 210 te 8800 Roeselare;

De documenten voor de beoordeling van de offertes op basis van de gunningscriteria werden
gecontroleerd op hun anonimiteit en elk onderdeel werd voorzien van een stempel : team A, team
B, team C…
De anonieme documenten werden op 13/05/2014 digitaal ter beschikking gesteld van de
beoordelaars vermeld in het bestek.
Op 4/6/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek.
De voorzitter van de jury toonde een zelfgemaakte PowerPoint met een synthese van de
ingediende dossiers: inplanting, doorsnede typekamer en type appartement, de grondplannen en
gevelzichten van de verschillende teams en een vergelijkende tabel per gunningscriterium die een
overzicht gaf van de gevraagde objectieve criteria zoals oppervlakte, prijs… Aan de hand van deze
beelden werden de verschillende ontwerpen met elkaar vergeleken en werden door de juryleden
opmerkingen geformuleerd en genoteerd in het proces-verbaal. De punten werden door de
juryleden unaniem per criterium toegekend. Team E haalde hierbij de beste score, gevolgd door
team C, team A, team B en tenslotte team D.
De juryleden beslisten unaniem team E voor te dragen als gekozen ontwerpteam.

Op 4 juni 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 het ontwerpteam die de beste totaalscore haalde op de gunningscriteria, zijnde team
E, tegen een vast ereloonpercentage van 7,70% mits goedkeuring van het gunningsdossier door
de subsidiërende overheid VIPA.
De beste aanbieder krijgt, zoals voorzien in het bestek, ofwel de volledige opdracht zoals
beschreven, ofwel €2.500, indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze dienstenopdracht
niet uit te voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar. Indien om een of andere reden
binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste aanbieder, geen overeenkomst
tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan wordt in plaats van het
toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van €2.500. Dit bedrag is over te maken
op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van één jaar na de
bekendmaking. De tweede, en derde gerangschikte ontwerpers ontvangen tevens €2.500
(inclusief alle lasten en baten). Team C en A werden door de jury respectievelijk als tweede en
derde beoordeeld.

Financiële
toetsing

Budget Geen specifiek krediet voorzien vermits dit dossier normaal pas in 2017 zou
opgestart worden (vervroegd gestart wegens aankondiging dat huidig VIPA-
systeem stopgezet wordt).

Visum ontvanger Ok mits met de budgetwijziging 2014 het voor dit jaar vereist



investeringskrediet (300.000 à 400.000) voorzien wordt.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

eisen voor projectfase 1 St 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.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek, inplantingsplan en voorschriften RUP
 PV opening
 Inschrijvingen ontwerpers
 Proces-verbaal van beoordeling gunningscriteria
 Verslag aanbesteding

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 juni 2014 voor de
opdracht “Aanstellen ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef”, 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 het ontwerpteam dat de beste score haalde op de
gunningscriteria, zijnde LLOX Architecten, tegen een vast ereloonpercentage van 7,70% en onder
de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het gunningsdossier door van de subsidiërende
overheid VIPA.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140506/rl/OO2.
Team C en team A, als tweede en derde gerangschikt, ontvangen, zoals voorzien in het bestek,
elk €2.500.
[25 juni 2014]

Punt 15 Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering van bouwproject zorgcampus Bellegem.
Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 mei 2014 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering van bouw van
zorgcampus Bellegem” 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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 15 mei 2014 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 W & B Coördinatiebureau bvba, Roeselaarsestraat 60 2 te 8870 IZEGEM;
 DCC BVBA, Peter Benoitstraat 20 te 8800 ROESELARE;
 Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE;



 V & C bvba, Simon Stevenstraat 85 te 8500 KORTRIJK;
 Geomex Safety & Consulting, Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 mei 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 25 januari 2015.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE (€ 8.200,00 exclusief BTW of

€ 9.922,00 inclusief 21% BTW);
 Geomex Safety & Consulting, Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden (€ 25.855,00 exclusief BTW

of € 31.284,55 inclusief 21% BTW);

Op 2 juni 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 Feys bvba, Professor Dewulfstraat
188 te 8970 POPERINGE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.200,00 exclusief
BTW of € 9.922,00 inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Zie punt 13; bestaand krediet wellicht ontoereikend.

Visum ontvanger Ok mits zo nodig met de budgetwijziging wat extra-krediet voorzien wordt.

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.

 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

 Raad van 15 mei 2014 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze
en lijst aan te schrijven veiligheidscoördinatoren.

Bijlagen  Bestek
 2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens vraagt vanwaar de grote prijsverschillen tussen de verschillende offertes
komen. Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 juni 2014 voor de
opdracht “Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering van bouw van zorgcampus Bellegem”,
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 Feys bvba,
Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 8.200,00 exclusief BTW of € 9.922,00 inclusief 21% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140516/RL/OPZB1.
[25 juni 2014]



Punt 16 Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering van bouwproject zorgcampus Sint-Jozef.
Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 20 maart 2014 keurde de Raad de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het
aanstellen van het ontwerpteam voor 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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 mei 2014 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 mei 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 15 mei 2014 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 W & B Coördinatiebureau bvba, Roeselaarsestraat 60 2 te 8870 IZEGEM;
 DCC BVBA, Peter Benoitstraat 20 te 8800 ROESELARE;
 Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE;
 V & C bvba, Simon Stevenstraat 85 te 8500 KORTRIJK;
 Geomex Safety & Consulting, Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 mei 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 25 januari 2015.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE (€ 9.600,00 exclusief BTW of

€ 11.616,00 inclusief 21% BTW);
 Geomex Safety & Consulting, Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden (€ 17.310,00 exclusief BTW

of € 20.945,10 inclusief 21% BTW);

Op 2 juni 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 Feys bvba, Professor Dewulfstraat
188 te 8970 POPERINGE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 9.600,00 exclusief
BTW of € 11.616,00 inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Voor 2014 geen specifiek budget.

Visum ontvanger Ok mits het voor 2014 vereist krediet met de budgetwijziging voorzien
wordt.

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.

 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.
 Raad van 15 mei 2014, goedkeuring lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor

en de lijst van de aan te schrijven veiligheidscoördinatoren.



Bijlagen  Bestek
 2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens vraagt vanwaar de grote prijsverschillen tussen de verschillende offertes
komen. Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 juni 2014 voor de
opdracht “veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering voor zorgcampus St Jozef”, 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 Feys bvba,
Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 9.600,00 exclusief BTW of € 11.616,00 inclusief 21% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140516/RL/OPZB2.
[25 juni 2014]

Punt 17 Richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp zorgcampus Bellegem. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan voor het
bouwen van een WZC in Bellegem.
In zitting van 19 december keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.
In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.
In zitting van 20 maart 2014 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem goedgekeurd.
De opening van de offertes vond plaats op 6 mei 2014. Er werden 5 offertes ontvangen. Op
28/5/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek. De jury oordeelde dat het ontwerp van team 3 best
beantwoordde aan de in het bestek beschreven conceptnota en bouwprogramma.

Beoordeling Als in zitting van 25 juni 2014 de Raad akkoord gaat met de gunning van de ontwerpopdracht aan
team 3 dan stelt het beoordelingsteam voor om volgende opmerkingen en richtlijnen voor de
opmaak van het schetsontwerp door te geven aan het gekozen ontwerpteam.
Deze opmerkingen en richtlijnen sluiten aan op de voorwaarden van het bestek voor de
dienstenopdracht.

Algemeen:
Er wordt gevraagd om onmiddellijk bij de start van de opmaak van het schetsontwerp samen met
de bouwheer de volgende voorziene stappen prioritair uit te voeren:
 Advies en overleg met stedenbouwkundige diensten stad Kortrijk
 Advies van de bevoegde brandweerdienst.
 Advies van de kenniscentra dementie en toegankelijkheid
 Evaluatiecriteria duurzaamheid en overleg met EPB-verslaggever in functie van de

doelstellingen

Richtlijnen:
Parkeergelegenheid:
In het huidig ontwerp is te weinig parkeergelegenheid voorzien. Deze moet opgesplitst zijn in een
afgesloten gedeelte voor bewoners assistentiewoningen en personeel in de kelder en een
openbaar gedeelte voor de bezoekers die tevens openbaar kan gebruikt worden. Het totaal aantal
parkeerplaatsen dient minstens 104 te zijn.
Voor de fietsers (bezoekers) moet buitenstalling voorzien worden op strategische plaatsen.
Er moet een stationeerzone of ‘kiss and ride’ zone voorzien worden dicht bij de ingang van WZC
en SAW zodat bezoekers kunnen afgezet worden. Onderzoeken of een kleine zone kortparkeren
kan in het begin en op het einde van “De Dries” samen met de uitwerking van een manier waarop
de Dries autoluw kan gehouden worden en waar we verkeerd parkeren kunnen verhinderen of
uitsluiten zonder toezicht.
Dringende medische hulp en ziekentransport kan best geregeld worden via de -1. Aandacht voor
de inrijhoogte!
Alle leveranciers via de -1, grote vrachten met laad- en loszone voor de poort. Alles via dezelfde
inrit. Mogelijkheid om de inrit te verplaatsen met wat ruimte tegenover de bestaande bewoning.



Garageweg voor ontsluiting Dottenijseweg: dichter aansluiten bij perceelsgrens van de bewoners
en enkel te gebruiken als garageweg en, voor zover nodig, als brandweerweg.
Ontsluitingsmogelijkheid planmatig voorzien voor de achterzijde van de percelen aan de
Bellegemsestraat. Dit zal gebeuren in samenspraak met de bewonersgroep.

Bereikbaarheid assistentiewoningen vanuit woonzorgcentrum:
Nu is de doorgang voorzien via de ondergrondse parkeergarage. Dit zal bij een noodoproep ’s
nachts als onveilig ervaren worden door de verpleging. Hiervoor moet een andere oplossing
bedacht worden.

1 receptie (in het WZC) is voldoende.

LDC
De invulling van het LDC moet bekeken worden met het oog op een zo groot mogelijke flexibiliteit
voor de verschillende gebruikers: LDC – WZW - SAW
De gemeenschappelijke ruimtes voorzien en gevraagd in de SAW vervallen.
De polyvalente ruimte van LDC zal zeer polyvalent ingericht worden en opdeelbaar en bruikbaar
gemaakt worden in drie delen met één mogelijkheid voor een afsluitbare kleine keuken met
drankvoorziening. Deze ruimtes moeten buiten de diensturen bruikbaar en toegankelijk zijn voor
SAW en ook van buitenaf. Toegankelijk via een elektronisch toegangssysteem.
Het wassalon maakt deel uit van het LDC.
Geen kapsalon en badkamer in het LDC

WZC
De meerwaarde van een 4de verdieping wordt in vraag gesteld, enkel de mogelijkheid om later
deze verdieping te bouwen wordt behouden.
Herlocatie kine zodat die ook kan gebruikt worden door bezoekers van LDC, dus op gelijkvloers.
Herlocatie kleedruimtes voor het personeel ,nazien voor mogelijkheid in de -1
Geen rookruimte voorzien, wel een pauzeruimte voor personeel.
Cafetaria op gelijkvloers: zou een centrale ontmoetingsplaats moeten zijn voor de 3 voorzieningen
(LDC – WZW – SAW) en gelegen op het gelijkvloers in het WZC.
Aanvullend op het gelijkvloers een kapsalon met pedicuremogelijkheid en een badkamer-
relaxruimte die bruikbaar zijn voor WZC, LDC en SAW. De badkamer wordt als 4° badkamer
aanzien in het WZC.

Invulling living – leefruimte - keuken in functie van de zichtlijnen vanuit de verpleegpost en de
keuken. Opteren voor open keuken zou voor de zichtlijnen beter zijn.
Terrassen aan de leefruimtes dienen voldoende ruim te zijn om activiteiten te laten doorgaan ( zie
terrassen kant Dries die te ondiep zijn )
Aandacht voor geluidisolatie in de leefruimtes.
In het WZC wordt geopteerd voor 2 centrale liften uitgevoerd als beddenlift ( 3° lift en
goederenlift vervallen ). In de kelder zijn de liften enkel toegankelijk met het badgesysteem.

Uitvoeren van de watertoets en uitvoeren van de nodige grondonderzoeken in een vroeg stadium
van de studie.

In een vroeg stadium overleg voorzien met brandpreventiedienst Kortrijk, kenniscentrum ENTER
voor toegankelijkheid en EDC voor dementievriendelijk bouwen.

Bespreken en simuleren van diverse mogelijkheden van de gevelafwerking.

Bespreken en vastleggen van de opties die we zullen nemen ivm het duurzaam bouwen en de
energieprestatie van onze gebouwen.

Aan de hand van deze opmerkingen, samen met de besprekingen, wordt de inplanting
geoptimaliseerd en besproken met de bouwheer en de dienst stadsplanning.

Financiële
toetsing

Budget Bij de voorziene richtlijnen zijn slechts twee budgetbeperkingen opgenomen
(zie schrappen 3de lift, schrappen 4de verdieping) omdat de budgetten zoals
opgenomen in het project nog vrij rudimentair zijn. Bij voortgang van het
dossier zal er permanente aandacht moeten zijn voor het budget vermits de
financiering van dit woonzorgcentrum vanaf het exploitatiejaar vermoedelijk
een belangrijke negatieve impact zal hebben op de Gemeentelijke bijdrage.

Visum ontvanger Ok.

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.

Eerdere
beslissingen

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



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

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem
 Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus Bellegem.

Bijlagen  Ontwerp team 3

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de opgesomde richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp goed en geeft
opdracht aan het ontwerpteam 3 om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen het
schetsontwerp op te maken.
Het schetsontwerp zal voorgelegd worden aan de raad van september.
[25 juni 2014]

Punt 18 Richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp zorgcampus Sint-Jozef. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan voor het
bouwen van een WZC in St 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 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef goedgekeurd.
De opening van de offertes vond plaats op 6 mei 2014. Er werden 5 offertes ontvangen. Op
4/6/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek. De jury oordeelde dat het ontwerp van team E best
beantwoordde aan de in het bestek beschreven conceptnota en bouwprogramma.

Beoordeling Als in zitting van 25 juni 2014 de Raad akkoord gaat met de gunning van de ontwerpopdracht aan
team E, dan stelt het beoordelingsteam voor om volgende opmerkingen en richtlijnen voor de
opmaak van het schetsontwerp door te geven aan het gekozen ontwerpteam.
Deze opmerkingen en richtlijnen sluiten aan op de voorwaarden van het bestek voor de
dienstenopdracht.

Algemeen:
Er wordt gevraagd om onmiddellijk bij de start van de opmaak van het schetsontwerp samen met
de bouwheer de volgende voorziene stappen prioritair uit te voeren:
 Advies en overleg met stedenbouwkundige diensten stad Kortrijk
 Advies van de bevoegde brandweerdienst.
 Advies van de kenniscentra dementie en toegankelijkheid
 evaluatiecriteria duurzaamheid en overleg met EPB verslaggever in functie van de

doelstellingen

Richtlijnen:
1 receptie (in het woonzorgcentrum) is voldoende. Plaats nog te bespreken.

LDC mag beduidend kleiner, moet niet voldoen aan de oppervlaktenorm van VIPA gezien het
enkel een dienstencentrumfunctie is.
Kinderopvang kan kleiner, nazien oppervlaktenorm van Kind en Gezin en overleg met Kind en
Gezin.
Nazien oppervlaktenorm voor het dagcentrum en optimaliseren.
Zalen van LDC en WZC polyvalenter opdelen.

Op het gelijkvloers de inplanting van de verpleegpost tov de living herbekijken in functie van
zichtlijnen en toezicht.
Algemene sanitaire blokken herbekijken naar grootte en indeling.

De voorziene 2 centrale liften dienen beddenliften te zijn.

Nazicht van natuurlijke lichtinval op de verdiepingen.



Natuurlijk licht in de kelder in niet nodig.

Keukens bij de leefruimtes bekijken om open te werken in functie van de zichtlijnen.

Terrassen aan de leefruimtes dienen voldoende ruim te zijn om er activiteiten te kunnen laten
doorgaan.
Aandacht voor geluidisolatie in de living.

Uitvoeren van de watertoets en uitvoeren van de nodige grondonderzoeken in een vroeg stadium
van de studie.

In een vroeg stadium overleg voorzien met brandpreventiedienst Kortrijk, kenniscentrum ENTER
voor toegankelijkheid en EDC voor dementievriendelijk bouwen.

Bespreken en simuleren van diverse mogelijkheden van de gevelafwerking.

Bespreken en vastleggen van de opties die we zullen nemen ivm het duurzaam bouwen en de
energieprestatie van onze gebouwen.

Nazien voor een optimale inplanting in functie van de mogelijkheden voor ontwikkeling van de
restgronden in overleg met de dienst stadsplanning en bouwheer. Planaanpassingen aan de hand
van de genomen opties in dit overleg.

Financiële
toetsing

Budget In geen enkel ontwerp worden bestaande loods en kinderopvang bewaard;
deze hebben samen met de verbouwde kapel einde 2020 wel nog een
gezamenlijke boekwaarde van ruim 1.000.000EUR. Gelet op de omvang van
het project zal het budget tijdens de verdere uitwerking streng moeten
bewaakt worden omdat het project vanaf de exploitatie vermoedelijk een
belangrijke negatieve impact zal hebben op de Gemeentelijke bijdrage.

Visum ontvanger Ok.

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.

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 St 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.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef
 Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus St Jozef.

Bijlagen  Ontwerp team E

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de opgesomde richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp goed en geeft
opdracht aan het ontwerpteam E om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen het
schetsontwerp op te maken.
Het schetsontwerp zal voorgelegd worden in de raad van september.
[25 juni 2014]

Punt 19 Bouwproject DAM: Aktename weigering voorlopige oplevering voor perceel ‘ruwbouw
en afwerking’ en goedkeuring termijnverlenging van 122 kalenderdagen voor de
percelen ‘HVAC’, ‘elektriciteit’ en ‘lift’

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur verleende in zitting van 20 oktober 2011 goedkeuring aan de gunning van de
opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam
49-53 te 8500 Kortrijk” aan bouwonderneming Frans Verhelst bvba, Barnestraat 1A te 8680
Koekelare. tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.355.784,16 excl. BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. BG 34002.060.002.
De werken startten op 4 juni 2012. De uitvoeringstermijn bedraagt 500 kalenderdagen. In de loop
van die uitvoeringstermijn werden volgende termijnverlengingen toegestaan:
 1ste termijnverlenging van juli 2012 van 63 kalenderdagen ( ontoegankelijkheid werf wegens

wegeniswerken ).



 2de termijnverlenging van juli 2013 van 46 kalenderdagen ( weersomstandigheden winter ).
 3de termijnverlenging van juli 2013 van 28 kalenderdagen ( wijziging dakopbouw

achterbouw ).
 4de termijnverlenging van december 2013 van 92 kalenderdagen ( bouwvergunning wijziging

dakopbouw ).

Het einde van de werken was voorzien op 31 mei 2014 en de aannemers van de 4 percelen
werden uitgenodigd voor de voorlopige oplevering die doorging op 3/6/2014.
De aannemer Frans Verhelst bvba, Barnestraat 1A te 8680 Koekelare heeft niet aan zijn
verplichtingen voldaan.
De ontwerper, Architectenbureau J & A Demeyere stelde op 3/6/2014 een proces-verbaal op van
weigering voorlopige oplevering.
In het bijgevoegde proces-verbaal van weigering voorlopige oplevering worden volgende
opmerkingen vermeld:
Door het nooit continu werken, het steeds onderbreken van de werken met lange periodes, het
niet volgen van de werfplanning, het nooit afwerken van diverse belangrijke uitvoeringen…zijn de
werken niet opleverbaar. De staat der werken laat op geen enkele mogelijkheid toe tot een
voorlopige oplevering over te gaan, gezien de uitvoering der werken slechts ongeveer 45%
bedraagt van de totale aannemingssom. Het gebouw is nog niet volledig wind- en waterdicht
zodat er absoluut nog geen sprake is van afwerking.

Als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de aannemer ruwbouw en afwerking konden de
aannemers van de andere 3 percelen hun werken niet beëindigen. Daarom vragen zij een 5de

termijnverlening van 122 kalenderdagen.

Beoordeling Omdat voor de hoofdaannemer (bvba Verhelst) de uitvoering der werken slechts ongeveer 45%
van de totale aannemingssom bedraagt en het gebouw nog niet volledig wind- en waterdicht is,
en er absoluut nog geen sprake is van afwerking besliste de leidend ambtenaar van het Bestuur,
bijgestaan door de ontwerper, om de voorlopige oplevering te weigeren.
Afhankelijk van de uiteindelijke termijnoverschrijding zal, volgens de wet op de
overheidsopdrachten, een boete wegens laattijdige uitvoering geclaimd worden.
De aannemers van de 3 andere percelen, Vandewalle nv voor perceel HVAC, Tevean nv voor
perceel elektriciteit en Kone Belgium nv voor perceel lift, meldden dat de voorlopige oplevering
van hun perceel niet kon doorgaan door de vertraging in de uitvoering van de werken veroorzaakt
door de hoofdaannemer bvba Frans Verhelst. Zij vragen daarom terecht alle 3 een
termijnverlenging van 122 kalenderdagen onder voorbehoud dat de hoofdaannemer de werken
vanaf nu uitvoert volgens de vooropgestelde planning. Met uitzondering van de wettelijke
prijsherzieningsformule zullen zij geen andere kosten doorrekenen.

Financiële
toetsing

Budget Geen uitgave, derhalve niet van toepassing.

Visum ontvanger Ok opbrengstenderving ingevolge latere ingebruikname zal wellicht
gedeeltelijk gecompenseerd worden door boete.

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 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

 20/10/2011 gunning opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en
renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te 8500 Kortrijk.

 9/1/2012 goedkeuring aanbestedingsdossier door VMSW.
 6/4/2012 kennisgeving sluiting contract aan aannemers met bevel tot aanvang.
 12/7/2012 Kennisname van de termijnverlenging met 63 kalenderdagen
 9/07/2013 Kennisname van termijnverlenging met 46 & 28 kalenderdagen.
 19/12/2013 Aktename termijnverlenging van 92 kalenderdagen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Proces Verbaal van weigering voorlopige oplevering voor aannemer Frans Verhelst bvba.
 Aanvraag termijnverlenging Vandewalle nv
 Aanvraag termijnverlenging perceel Tevean nv
 Aanvraag termijnverlenging perceel Kone Belgium nv



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Carin Vercleyen vraagt vanwaar de vertraging komt. De secretaris vraagt de dienst
Facility of dit niet eerder op de wekelijkse werfvergaderingen vastgesteld kon worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt acte van de weigering van de voorlopige oplevering van de opdracht “Sloop en
bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te 8500
Kortrijk”.
De Raad beslist dat, afhankelijk van de uiteindelijke termijnoverschrijding, een boete wegens
laattijdige uitvoering zal geclaimd worden aan BVBA Frans Verhelst.
De Raad gaat akkoord met de termijnverlenging van 122 kalenderdagen voor de percelen HVAC,
Elektriciteit en lift van de opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en
renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te 8500 Kortrijk.” omwille van voornoemde reden.
De contractuele einddatum wordt aangepast en wordt 30 september 2014.
[25 juni 2014]

Punt 20 Indienen dossier ‘Bouwkundige restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het
klooster’ voor preadvies bij Onroerend Erfgoed. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Op de raad van 20/11/2008 werd de opstart van het masterplan voorgelegd.
In september 2010 werd de bouwkundige inspectie van de constructieve gedeeltes en de
buitenschil uitgevoerd door de landschapswacht. Het rapport van deze inspectie werd besproken
met de dienst Erfgoed en met architect Demeyere. We opteerden om deze noodzakelijke
bouwkundige restauratiewerken te groeperen in één globaal restauratiedossier.
In zitting van 16 mei 2013 werd ATAP Arch & Teco Architecture + Planning aangesteld als
ontwerper om een restauratiedossier op te maken dat voldoet aan de wet op de
overheidsopdrachten en de Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en
Dorpsgezichten, Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed.

Beoordeling Op 14 mei 2014 ontvingen we van de ontwerper het restauratiedossier om in prelectuur bij
Onroerend Erfgoed in te dienen. Het dossier omvat volgende documenten:
 Verslagen overlegvergaderingen
 Bouwhistorische nota
 Diagnosenota
 Bestemmingsnota
 Verslag monumentenwacht
 Bestek
 Meetstaat
 Raming
 Plannen

We stellen voor de opdracht om open aanbesteding te kiezen als gunningswijze. De werken
worden nu geraamd op € 1.571.499,90 excl. 21% BTW. Rekening houdend met een termijn van
ongeveer 5 jaar vooraleer er kan aanbesteed worden zouden de werken inclusief een
prijsherziening van 2% per jaar, geraamd worden op € 1.728.649,89 excl. 21% BTW.
Voor deze werken willen we een restauratiepremie aanvragen (ten bedrage van 60% + 20%) bij
de Vlaamse Gemeenschap. Daarom dienen we bij de provinciale dienst Onroerend Erfgoed een
aanvraag in tot preadvies alvorens ons dossier ter subsidiëring in te leiden.

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 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.

 De Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten,
Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed.



Eerdere
beslissingen

 20/11/2008: opmaak van een masterplan voor het klooster
 17/02/2011: goedkeuring wijze van gunnen aanstellen ontwerper voor de restauratie van de

gebreken aan de buitenschil van het klooster, onder de voorwaarden van de dienst erfgoed
 16/05/2013: goedkeuring gunning Aanstellen ontwerper 'Bouwkundige restauratie van de

gebreken aan de buitenschil van het klooster'.

Bijlagen  Restauratiedossier opgesteld door ATAP Arch & Teco Architecture + Planning

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het dossier ‘Bouwkundige restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het
klooster’, opgesteld door ATAP Arch & Teco Architecture + Planning, goed.
De raad beslist open aanbesteding te kiezen als wijze van gunning.
De raad beslist dat dit dossier voor preadvies mag ingediend worden bij de provinciale dienst
onroerend erfgoed.
De raad beslist dat indien het preadvies past binnen de raming, het dossier ter subsidiëring mag
ingeleid worden bij de Vlaamse Overheid.
[25 juni 2014]

Punt 21 Toetreding groepsaankoop via SAK vzw voor raamcontract verzorgingsmateriaal.
Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Momenteel hebben wij een raamcontract met een looptijd van 2 jaar voor het niet-steriel
verzorginginsmateriaal. Dit contract loopt ten einde op 31/12/2014.
Het steriel verzorgingsmateriaal wordt aangekocht bij de apotheek van AZ Groeninge. Enige tijd
geleden werd binnen onze WZC’s geopteerd om veiligheidsnaalden te gebruiken i.p.v. de
klassieke injectienaalden. Deze konden niet via AZ Groeninge aangekocht worden en werden
toegevoegd bij het lopende raamcontract niet-steriel verzorgingsmateriaal. Het andere steriel
verzorgingsmateriaal wordt wel nog zonder raamcontract via AZ Groeninge aangekocht.
Vzw SAK (de opdrachtencentrale die samenaankopen via de wet op de overheidsopdrachten
realiseert voor Caritas West-Vlaanderen) organiseert een open offerteaanvraag voor een
raamcontract verzorgingsmateriaal (steriel en niet-steriel) met een looptijd van 4 jaar en geeft de
kans aan haar leden om mee te stappen in die groepsaankoop.

Beoordeling Ons verbruik op jaarbasis bedroeg voor 2013 € 69.411,30 incl. BTW voor het niet steriel
verzorgingsmateriaal + de veiligheidsinjectienaalden. In het door SAK voorgestelde raamcontract
is ook het steriel materiaal opgenomen. Facility heeft geen zicht op de hoeveelheden door onze
WZC bij AZ Groeninge aangekocht.
We zijn ervan overtuigd dat, als we instappen in deze groepsaankoop georganiseerd door Sak, we
door de schaalvergroting betere prijzen kunnen bekomen.
Daarom stellen voor om in plaats van zelf een nieuwe procedure op te starten, in te tekenen op
de groepsaankoop georganiseerd door SAK vzw.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien bij onderscheiden woonzorgcentra.

Visum ontvanger Ok.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Vast bureau van 11/06/2014 goedkeuring instap in groepsaankoop georganiseerd door SAK

Bijlagen  toetredingsformulier SAK-569
 Bestek 2014-8 VZG opgesteld door SAK.

Stemmen Unanimiteit.



Besluit De Raad bekrachtigt de goedkeuring van het vast bureau om toe te treden tot de groepsaankoop
georganiseerd door SAK vzw voor de periode 1/1/2015 tot 31/12/2018.Het bijzonder bestek met
nr. 2014-8 VZG voor de opdracht “Raamcontract ‘open offerteaanvraag voor verzorgingsmateriaal
voor de leden van SAK vzw” met een looptijd van 4 jaar”, opgesteld door SAK vzw, wordt
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 69.411,30,00 inclusief BTW per jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
[25 juni 2014]

Punt 22 Raamcontract aankoop verf en toebehoren voor OCMW Izegem-Harelbeke-Kortrijk-
Menen en Stadsbestuur Harelbeke met een looptijd van 4 jaar. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze en mandaat aan OCMW Izegem om op te treden als
opdrachtencentrale.

Feitelijke
aanleiding

Tot op heden verliep de aankoop van de verf en verftoebehoren nog niet via een raamcontract.
Gezien de financiële omvang van die aankoop (ca €24.000 excl. BTW per jaar voor de dienst
Facility) is het wettelijk verplicht deze als overheidsopdracht aan te besteden.
Op het aankopers-overleg met andere West-Vlaamse OCMW-besturen kwam in 2010 reeds het
voorstel om samen te werken waar mogelijk en bij grotere dossiers een aankoopcentrale op te
richten waarbij één OCMW een trekkende rol speelt. De aankoopcentrale treedt op als
aanbestedende overheid en verwerft diensten in eigen naam ten behoeve van andere
aanbestedende overheden, waarbij vervolgens andere aanbestedende overheden hun bestellingen
rechtstreeks plaatsen bij de leverancier of dienstverlener. De facturen worden door de leverancier
of dienstverlener dan ook rechtstreeks naar ieder deelnemend bestuur gestuurd.

Voor het dossier verf en toebehoren bleken OCMW Izegem- OCMW Harelbeke - OCMW Kortrijk-
OCMW Menen en Stadsbestuur Harelbeke geïnteresseerd in een groepsaankoop. OCMW Izegem
stelde voor om voor dit dossier de trekkersrol op zich te nemen.
OCMW Izegem stelde voor om in naam van alle geïnteresseerde besturen een lastenboek op te
stellen.
De duur van het raamcontract wordt vastgelegd op 4 jaar.
De opdracht is niet opgedeeld in percelen. De toewijzing gebeurt voor alle besturen samen.
De bestelling en de facturatie gebeurt tussen elk individueel bestuur en de leverancier.

We stelden met de afgevaardigden van de deelnemende besturen in gezamenlijk overleg de
lastvoorwaarden en de raming op. Op 15/5/2014 werd het definitief lastenboek ter goedkeuring
voorgelegd aan elk deelnemend bestuur.

De gunningscriteria zijn:

Beschrijving Gewicht

1 Prijs 60

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs.
In bovenstaande formule zullen de TOTAAL GECORRIGEERDE INSCHRIJVINGSBEDRAGEN
worden vergeleken (zie ook: Keuze van offerte).

2 Technische kwaliteit verven en oliën (dmv tests en technische fiches) 25

De kwaliteit zal beoordeeld worden aan de hand van gratis producten(*) die opgevraagd
zullen worden tegen een bepaalde datum (levering te voorzien binnen de week na afroep).
De geleverde producten voor de tests moeten identiek zijn aan de aangeboden producten in
de offerte; de verpakking van de aangeboden producten dient dezelfde te zijn als de
verpakking waarin de betreffende producten na eventuele gunning zullen geleverd worden.
De test zal een praktische, vergelijkende test zijn tussen de producten van de verschillende
weerhouden inschrijvers. Het betreft een blinde test.
Er zullen twee volledige opbouwsystemen worden getest, m.a.w. grondlaag +
afwerkingslaag + eventueel eindlaag.
Bij de kwaliteitstests zal rekening worden gehouden met volgende elementen:
- geur (4 pt)
- dekking (7 pt)
- gebruiksgemak (7 pt)
- eindresultaat/afwerkingsresultaat (7 pt)
Indien de inschrijver nalaat tegen de gevraagde datum de gratis stalen te bezorgen, kan dit
gunningscriterium niet worden beoordeeld en zal dan ook een 0-score worden toegekend

(*) Er zal max. 1 liter/verfproduct worden opgevraagd.

Het beoordelingsteam wordt als volgt samengesteld:
- voor OCMW Izegem: Karel Verstraete, hoofd Technische Dienst + één schilder van het



bestuur
- voor OCMW Kortrijk: Luc Demonie, technisch coördinator + één schilder van het bestuur
- voor OCMW Harelbeke: Kenny Verhulst + één schilder van het bestuur
- voor OCMW Menen:.
Zullen bij de tests aanwezig zijn voor coördinatie en verslaggeving: Rik Lambert en Sabien
Maes (beide OCMW Kortrijk) en Sabine Callewaert (OCMW Izegem).
Het beoordelingsteam zal unaniem punten toekennen. De beoordeling is collegiaal,
onbetwistbaar en onherroepelijk.

3 Technische kwaliteit overige posten (dmv tests en technische fiches) 5

De inschrijver moet via een invuldocument expliciet verklaren op erewoord dat alle
aangeboden producten m.b.t. de overige posten (m.a.w. andere dan deze vermeld onder
oliën en verven), voldoen aan de technische bepalingen van het bestek.
Bij gebrek aan het ingevulde en ondertekende document bij de offerte zal aan de
betreffende inschrijver voor dit gunningscriterium een 0-score worden toegekend.

Van max. 5 producten zal tegen een nog nader te bepalen datum:
- de technische fiche worden opgevraagd ter controle van de bovenvermelde verklaring
- een gratis staal worden opgevraagd teneinde de kwaliteit ervan te testen (blinde test)
Indien de inschrijver nalaat tegen deze datum de gevraagde technische fiches of de gratis
stalen te bezorgen, kan dit gunningscriterium niet worden beoordeeld en zal dan ook een 0-
score worden toegekend.

Beoordelingsteam: identiek aan dit vermeld onder gunningscriterium 2.
Het beoordelingsteam zal unaniem punten toekennen. De beoordeling is collegiaal,
onbetwistbaar en onherroepelijk.

4 Service, technische bijstand en beschikbaarheid 10

Waarvan:
1) Beschikbaarheid vast aanspreekpunt (2,5 pt)
2) Technische bijstand (2,5 pt)
3) Mogelijkheid tot praktische opleiding en bijscholing (2,5 pt)
4) Kleuradvies (2,5 pt)
Om dit gunningscriterium te kunnen beoordelen, dient de inschrijver duidelijk te omschrijven
hoe hij de hierboven genoemde punten concreet zal uitvoeren en tegen welke voorwaarden.
De totale toelichting mag niet meer bedragen dan één getikt A4-blad in normaal lettertype.
Indien de inschrijver nalaat deze toelichting bij de offerte in te dienen, kan dit
gunningscriterium niet worden beoordeeld en zal dan ook een 0-score worden toegekend.

Beoordelingsteam: identiek aan dit vermeld onder gunningscriterium 2.
Het beoordelingsteam zal unaniem punten toekennen. De beoordeling is collegiaal,
onbetwistbaar en onherroepelijk.

Voor de raming van OCMW Kortrijk werd een opsplitsing gemaakt tussen de dienst Facility, de
leerwerkplaats en vzw De Poort.
 De raming voor de dienst Facility bedraagt €24.000 excl. BTW/jaar
 De raming voor de leerwerkplaats bedraagt €20.000 excl. BTW/jaar
 De raming voor de Poort bedraagt €8.000.excl.BTW/jaar

Timing:
 Goedkeuring mandaat OCMW Kortrijk: 25 juni 2014
 Goedkeuring lastvoorwaarden OCMW Izegem: 16 juli 2014
 Publicatie in BDA en Europees: augustus 2014
 Opening : elektronisch via e-tendering op 30 september 2014
 Gunning: streefdatum Raad van december 2014
 Start contract: streefdatum 1 januari 2015

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract aankoop verf en toebehoren voor OCMW Izegem-
Harelbeke -Kortrijk-Menen en Stadsbestuur Harelbeke met een looptijd van 4 jaar” werd op
15/5/2014 een bijzonder bestek met nr. 2014/001 opgesteld door OCMW Izegem.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag met
Europese bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien bij werkplaats facility.

Visum ontvanger Ok.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor



aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening
van verschillende aanbestedende overheden toelaat.

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

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

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

Bijlagen  Lastenboek 2014/001

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stefanie Demeyer vraagt om ook een bestek op te sturen naar Decoratie Maarten
Baekelandt BVBA – Grote Ieperstraat 155 – 8560 Gullegem.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bijzonder bestek met nr. 2014/001 van 15/5/2014 voor de opdracht “Raamcontract aankoop
verf en toebehoren voor OCMW Izegem- Harelbeke -Kortrijk-Menen en Stadsbestuur Harelbeke
met een looptijd van 4 jaar”, opgesteld door OCMW Izegem, wordt goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
OCMW Kortrijk geeft een mandaat aan OCMW Izegem om in haar naam bij de gunning en de
uitvoering van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
[25 juni 2014]

Punt 23 Schilderwerken 2014. Voorstel tot stopzetting van de gunningsprocedure.

Feitelijke
aanleiding

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

In dit kader een bijzonder bestek met nr. 20140506/fv/OA opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 116.862,60 incl. 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 open
aanbesteding.
De aankondiging van opdracht 2014-506105 werd gepubliceerd op 21 maart 2014 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 mei 2014 om 08.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 3 september 2014.

Beoordeling Er werden 5 offertes ontvangen:
 Vandenbriele, Oostkaai 74 te 8904 Boezinge (€ 240.132,88 incl. btw);
 Van Hollebeke-Sanders Decoratie, Marsbiebuikstraat 4 te 8210 Zedelgem (€ 155.693,21 incl.

btw);
 Van de Kerkhof bvba, Voortbeemden 7 te 2400 Mol (€ 216.334,56 incl. btw);
 P.I.C-Renodecor NV, Leeweg 24 te 9270 Laarne (€ 90.535,24 incl. btw);
 Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 96.653,80 incl. btw);

Bij onderzoek van de offertes blijkt dat de offerte van P.I.C.-Renodecor 42,05% en die van
Jodecor 38,13% lager ligt dan de gemiddelde prijs berekend volgens art 99 van KB van 15 juli
2011. Gezien zijn inschrijving als abnormaal laag kan aanzien worden, hebben we op 14/05/2014
aan beide inschrijvers per aangetekend schrijven uitleg gevraagd voor de totaalprijs en voor de
posten waarvan het totaal minstens 5% van zijn inschrijving bedraagt en meer dan 15% lager is
dan het gemiddelde van de andere bieders.

Op 14/05/2014 ontvingen wij van Jodecor een verantwoording voor de totaalprijs en de
eenheidsprijzen van de gemarkeerde posten die wij hebben nagezien en kunnen goedkeuren. De
verantwoording is gebaseerd op de door de wetgever geformuleerde aanvaardbare
rechtvaardigingen (art 21 §3 van KB van 15 juli 2011) namelijk : de uitzonderlijk gunstige
omstandigheden waarvan de inschrijver bij de uitvoering van de werken kan profiteren



 Gezien de grote afname van materialen krijgt hij een grote korting toegekend;
 Op de werf worden eigen stellingen en eigen hoogtewerker gebruikt dus geen meerprijs voor

huur ervan;
 De geringe afstand tot de werf (bedrijf uit Kortrijk) waardoor geen verplaatsingskosten.

De offerte van Jodecor bvba wordt niet als abnormaal laag beschouwd gezien de gegeven uitleg..

Op 22/5/2014 ontvingen we het antwoord van P.I.C.-Renodecor. Hij meldt dat bij post 26 III.4.6
de verwijdering van de verflagen niet nodig is. Dit is in tegenstelling tot de beschrijving in het
lastenboek. De verwijdering van de oude verflagen is wel degelijk nodig om verstikken van de
onderliggende kalkpleister te vermijden. De inschrijver meldt tevens dat het hernieuwen van de
lijsten niet nodig is. Dit is eveneens strijdig met het lastenboek. Het hernieuwen van de lijsten is
nodig omdat vele delen hol klinken en moeten vastgezet of hertrokken worden.
Op die 2 punten voldoet zijn geboden eenheidsprijs niet aan het bestek en wordt zijn offerte
geweerd.
Deze aannemer merkt tevens op dat voor artikel 24 III.4.4 er onduidelijkheid is tussen meting in
bestek en foto’s bij het bestek. In de meting is er enkel sprake van Buda 25, Buda 27 en Buda
bis. Er staat een richtinggevende oppervlakte van 2.095 m² vermeld. Op de powerpoint met de
foto’s staan foto’s met verkeerdelijk als benaming Buda 29 en Buda 31. De inschrijver meldt dat
deze gevels niet zijn meegerekend in zijn offerte.
We onderzochten deze opmerking en vinden ze terecht. Deze tegenstrijdigheid in de
opdrachtdocumenten kan leiden tot een discussie tijdens de uitvoering: zijn de gevels van de
nieuwbouw van Buda 27, die verkeerdelijk op de foto’s werden benoemd als Buda 29 en 31, al
dan niet inbegrepen.
Rekening houdend met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning en de
procedure opnieuw te starten.
Op 27 mei 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
Omdat de buitenschilderwerken best uitgevoerd worden tussen april en oktober omwille van de
weersomstandigheden en bij een nieuwe procedure een uitvoering voor eind oktober niet meer
haalbaar is stellen we voor om het bestaande dossier te corrigeren en aan te vullen met de
buitenschilderwerken die in de begroting 2015 zouden opgenomen worden zijne de volgende fase
van het Begijnhof : de woningen 10 tot 16 + kapel Ecce Homo.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Ok.

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
35, betreffende het stopzetten of herbeginnen van de gunningsprocedure.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

Raad van 20 maart 2014 : goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van deze
opdracht

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek + foto’s
 PV opening
 Inschrijvingen aannemers
 Tabel rekenkundig nazicht
 Brief opvragen prijsverantwoording aan P.I.C.- Renodecor en Jodecor
 Brief prijsverantwoording P.I.C.- Renodecor en Jodecor
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 mei 2014 voor de
opdracht “Schilderwerken 2014”, opgesteld door de dienst Facility.
De gunningsprocedure voor deze opdracht wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de
procedure zal later opnieuw opgestart worden.
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.
Het bestaande lastenboek zal gecorrigeerd worden en aangevuld worden met de
buitenschilderwerken van de woningen 10 tot en met 16 + de kapel Ecce Homo van het Begijnhof.
[25 juni 2014]



Punt 24 Computercursussen in de lokale dienstencentra. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

De lokale dienstencentra organiseren al twintig jaar computercursussen. 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 staat in voor de praktische uitvoering van het aanbod
computercursussen. Vijfjaarlijks sluiten we een contract af met die externe partner.
Dit initiatief kadert in Plan Nieuw Kortrijk, engagement 10, waar de stad zich engageert om alle
Kortrijkzanen mee te nemen in de digitale wereld. In concrete uitwerking is het organiseren van
computercursussen één van de drie percelen binnen @llemaal digitaal. Perceel 1 is het
organiseren van computer en internet voor beginners en doe-sessies voor starters. Perceel 2 is
computercursussen in de LDC. Perceel 3 is vraaggestuurde lessen computer en internet voor
beginners en workshops mediawijsheid voor kansengroepen.

Beoordeling De gunning gebeurde door een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De regie werd door het stadsbestuur gevoerd. Drie offertes werden weerhouden en voldeden
formeel aan de voorwaarden. Met name Mentor, CVO Drie Hofsteden en CVO Vivo. Enkel de
laatste twee dienden een offerte in voor ‘ons’ perceel, perceel 2.
Op basis van drie gunningscriteria, namelijk het uitwerken van een pedagogisch project, de
screening van noodzakelijke voorkennis en gericht advies, en evaluatie werden punten toebedeeld
door een beoordelingscommissie. CVO Drie Hofsteden behaalde 48%, CVO Vivo 76%
(gedetailleerde info is bijgevoegd in bijlage 2).

Financiële
toetsing

Budget Jaarlijks voorzien in onderscheiden dienstencentra. Uitgave wordt
ruimschoots gecompenseerd door ontvangst.

Visum ontvanger Ok.

Eerdere
beslissingen

 Raad februari 2014: gunningsprocedure computercursussen lokale dienstencentra. Voorstel
tot goedkeuring.

Besluitvormings-
proces

 Raadsbeslissing februari 2014.
 Collegebeslissing 22 april 2014: uitschrijven gunning.
 Beoordelingscommissie 27 mei 2014.
 Collegebeslissing 16 juni 2014.

Bijlagen  Bijlage 1: Ontwerpbesluit – 6 (pdf).
 Bijlage 2: Verslag van nazicht van de ontwerper (doc).

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gunt het uitvoeren van perceel 2: het organiseren van computercursussen in de lokale
dienstencentra voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december 2018 aan CVO Vivo.
[25 juni 2014]

Punt 25 Aanbesteding telefonie. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Onze huidige telefonieleverancier is Siemens. Het gaat concreet om onze centrales, switchen,
antennes en toestellen. Het contract – met een waarde van € 150.000 per jaar - loopt af eind
2014. Bijgevolg gingen we op zoek naar een nieuwe oplossing.

Beoordeling We deden een marktverkenning, en maakten aan de hand mede daarvan een lastenboek op.
Bepalend was echter de steeds verdergaande samenwerking tussen stad en OCMW, o.m. op het
vlak van ICT en de plannen om te komen tot één netwerk én één team ICT voor stad en OCMW

Stad beschikt over infrastructuur van Alcatel – Lucent. De Stad is in termen van telefonie groter
dan wij, waardoor het aansluiten bij de infrastructuur van de Stad – bij uitbreiding op hun
opdracht –winsten biedt, o.m. financieel als operationeel.

Ook het Altebis (Alarmering te Bissegem) dat goedgekeurd werd in de raad van mei 2014 is een
belangrijk element in dit dossier. Dit project voorziet een uitbreiding van de huidige
verpleegoproep van Televic, waarbij alle oproepen op ‘één toestel’ komen.
We gingen akkoord om de back-end apparatuur en de licenties hiervoor aan te kopen. Dit laat een
uitrol over alle WZC’s toe.



In termen van gebruikers zien we twee grote gebruikersprofielen: administratie – hulpverlening
enerzijds, en verzorging anderzijds, elk met hun specificiteit:
 Administratie – hulpverlening

• standaard telefonie
• personenalarmering
• brandalarm

 Verzorging
• goede dispatch
• standaard telefonie
• verpleegoproep
• brandalarm
• inbraakalarm
• verpleegdossier (toekomst)

Dit brengt ons tot volgend voorstel:

Back-end
Hier stellen we voor om te koppelen op de centrale van de stad. Deze opstelling zorgt voor
redundantie voor de beide organisaties. Decentraal in de vestigingen komt er het kleinst
mogelijke rack.

Het meest recente platform van Alcatel is de Omnivista 11. Aangezien de Stad momenteel op
versie 8 zit, en wij niet kunnen toetreden tot platform versie 8, is een upgrade voor de stad
noodzakelijk. Het voorstel is dat wij die upgrade ten laste zouden nemen, en dat de Stad op zijn
beurt de netwerkswitchen die we in al onze vestigingen moeten vervangen, voor zijn rekening
neemt. Dit komt ongeveer op een break even operatie.

Administratie - hulpverlening
In de administratie opteren we voor de eindgebruiker voor:
 Operator toestel op PC / gewoon operator toestellen
 Vaste toestellen (digitaal of IP)
 Draagbare toestellen (DECT).

Zorgverlening
In de zorg opteren we voor:
 Operator toestel
 Vaste toestellen (digitaal)
 Draagbare toestellen (GSM)

Waarom opteren we binnen de zorg niet voor DECT?
 DECT is zeer degelijke telefonie-oplossing (+ en -)
 Enkel voice, geen data
 Heeft problemen met multi-alarm situaties

De oplossing werkt via het GSM-netwerk met cascadesysteem o.b.v. SMS & voice
Het systeem werkt ook op WiFi, maar dit is niet opgenomen in de scope van het project, omdat
de feedback uit de markt op WiFi voor Voice zeer tegenstrijdig is.
WiFi voor Voice impliceert ook anderhalf à twee maal het huidige aantal DECT-antennes wat bv. in
settings als Lichtendalen Sint-Jozef niet opportuun leek, gelet op de dossier voor nieuwbouw.
Bedoeling is wel om één instelling in test uit te rusten in 2015 na kostprijsanalyse.

Bewoners
Onze centrales waren gedimensioneerd op o.m. 460 aansluitingen voor de bewoners. Dit zorgde
voor een navenant prijskaartje voor ons bestuur, met een zeer beperkte return.
Het gebruik neemt doorheen de jaren steeds verderaf:
 28% van de bewoners WZC’s en flats betalen een abonnement op onze centrale.
 20% van de bewoners krijgt effectief gesprekken aangerekend.
 Meer en meer bewoners beschikken over een eigen GSM-toestel.
 Er zijn ook steeds meer bewoners die Telenet- en Belgacom-klant zijn, en hun bestaande

telefonie- of tv-abonnement laten overzetten.

We zouden bijgevolg deze twee opties openstellen voor de bewoners:
 Ze kunnen gebruik maken van hun eigen GSM.
 We kunnen ze – mits begeleiding en duiding - laten aansluiten bij een provider.

Dit levert volgend kostenplaatje op.

Dimension data

Upgrade stad 23.206,99



Hardware & software back-end 46.164,82

Licenties 11.266,02

Toestellen 56.105,67

Services 36.753,75

Plaatsing 29.759,61

Televic

Toestellen 14.500

Licenties 22.034,40

Totaal 239.791,26

Dit bedrag moet afgezet worden tegen het budget van € 600.000 dat we hier initieel voor hadden
voorzien. Het jaarlijks onderhoud valt ook terug van € 150.000 naar € 5.360.
Dit betekent een serieuze besparing na iets minder dan anderhalf jaar.

Financiële
toetsing

Budget € 600.000

Visum ontvanger Ok.

Wetten en
reglementen

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 17 § 2, 1°, f
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van
technische aard)

Besluitvormings-
proces

Vast bureau van 4 juni 2014

Bijlagen  Offerte Dimension Data

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord om:
 voor de back-end infrastructuur in onze locaties, en voor de vaste gebruikerstoestellen en

DECT-toestellen, conform de wet op de overheidsopdrachten, bij uitbreiding aan te sluiten op
de bestaande Alcatel-Lucent infrastructuur van Stad Kortrijk, via Dimension Data, dit voor
een totaal bedrag van € 203,256,86 incl. BTW;

 voor de toestellen in de zorg, conform de wet op de overheidsopdrachten, smartphones en
bijhorende licenties uit te rollen, bij uitbreiding op het bestaande platform, via Televic, dit
voor een totaal bedrag van € 36.534,40.

[25 juni 2014]

Punt 26 Vaste en mobiele telefonie, en dataverbindingen. Volmacht aan Stad Kortrijk voor
samenaankoop.

Feitelijke
aanleiding

De raamcontracten voor vaste telefonie, mobiele telefonie en dataverbindingen, gegund voor 3
jaar in de raadszitting van 15 december 2011, lopen eind dit jaar af. Vandaar de opstart van een
nieuwe gunningsprocedure. De huidige aanbieders zijn:
 vaste telefonie: Telenet
 mobiele telefonie: Mobistar
 dataverbindingen: Telenet

Beoordeling Vóór 2005 gunden we deze loten zelf. In 2005, 2008 en 2011 sloten we aan bij de procedure van
de directie facility van stad Kortrijk voor samenaankoop. Dit leverde goedkopere prijzen op.
De nieuwe stadsdirectie bedrijfsvoering van de stad stelt voor om van bovenvermelde dossiers
opnieuw een globaal dossier te maken met onderstaande percelen en de prijsvragen te
coördineren voor zowel de stad, het OCMW, Parko en de politiezone.
Het gaat heel concreet om volgende percelen.

Daar worden deze keer volgende percelen supplementair aan toegevoegd:
 perceel 1: vaste-mobiele telefonie | mobiele data
 perceel 2: mobiele machine-2-machine communicatie
 perceel 3: gehuurde dataverbindingen stadsgebouwen



 perceel 4: aankoop van GSM | smartphones en toebehoren op afroep
 perceel 5: aankoop van Alcatel-Lucent vaste | DECT telefoons op afroep
 perceel 6: aankoop van headsets voor op afroep
 perceel 7: huur glasvezelverbindingen (dark fiber)
 perceel 8: publieke WiFi op Kortrijkse pleinen

Percelen 1 en 3 maakten deel uit van de vorige aanbesteding; de andere percelen zijn nieuwe
percelen.

Er is geen opdeling tussen de verschillende stadsdiensten omdat er gestreefd wordt naar gelijke
voorwaarden voor iedereen (stadsbreed).
Het principe van deze raamovereenkomst is de opdracht te gunnen tegen eenheidsprijzen waarbij
de stad Kortrijk aanbestedende overheid is. De reden voor deze aanpak is dat er in de komende 4
jaar heel wat staat te gebeuren/veranderen, hetgeen een impact zal hebben op telecom | data
(brandweerhervorming, verhuis politie, eenmaking netwerk stad-OCMW, …). Deze overeenkomst
zorgt voor een instrument om gericht te kiezen en bij te sturen.

De overeenkomst krijgt deze keer een duurtijd van 4 jaar waarbij de prijzen deel uitmaken van de
onderhandeling (vaste prijzen, vaste kortingen op listprijzen, …).

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen bij onderscheiden kostenplaatsen.

Visum ontvanger Ok.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 15 december 2011 m.b.t. de bevestiging van de beslissing van het
schepencollege voor de gunning van telefonie en data.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord om deel te nemen aan de raamovereenkomst telecom | data | toebehoren,
onder coördinatie van de directie bedrijfsvoering van stad Kortrijk.
[25 juni 2014]

Punt 27 Dienst voor onthaalouders. Vervanging New Horizon toepassing ‘kinderopvang in
onthaalgezinnen’ door Cekiro DVO.

Feitelijke
aanleiding

Kind en Gezin stelt eisen in zake registraties binnen de erkende kinderopvang. Dit is ook het geval
bij de onthaalouders. Op vandaag registreren onze onthaalouders alles manueel, en moet de
dienst voor onthaalouders nog in te staan voor de input van deze gegevens in de software.

Beoordeling Cevi/Logins biedt ons met de New Horizon toepassing ‘Kinderopvang in onthaalgezinnen’ al
geruime tijd een IT-oplossing voor de automatisering van de administratieve taken binnen de
dienst voor onthaalouders.

De toepassing werd ondertussen vernieuwd en uitgebreid, en omgedoopt tot Cekiro-dvo.
Ze omvat nu ook mogelijkheden voor de logistieke verwerking van de dagdagelijkse taken bij de
onthaalgezinnen. Aangezien registraties moeten gebeuren op de werkvloer, biedt Cekiro de
mogelijkheid aan onthaalouders om via een tablet of de eigen PC de nodige registraties uit te
voeren. Tot op vandaag gebeurde dit door de onthaalouders op papier, en moest dat verwerkt
worden op de dienst onthaalouders.

De vernieuwde toepassing omvat een groot aantal nieuwe functionaliteiten die een serieuze
meerwaarde betekenen in functie van een vlottere verwerking van gegevens en facturatie:
 Vlotte verwerking van mailings bv. tevredenheidsenquêtes bij de ouders;
 Facturatie per mail;
 Digitale registratie van het opvangplan (in plaats van manueel);
 Bij een automatische link tussen planning en beheer van prestaties bij onthaalouders, is een

vlottere aangifte bij de RSZ PPO mogelijk.
 Belang van invoer bij onthaalouder zelf gezien de stijgende vragen van Kind en Gezin:

 digitale registratie van aankomstuur en vertrekuren kinderen (nu manueel);
 digitale registratie van opgevangen kinderen (nu vorderingsstaten);
 digitale communicatie mogelijk met ouders rond vorderingen, tijdsbesteding, activiteiten,

maaltijden kindje (in plaats van het heen en weerboekje, komt de info per mail).

Hieronder een zicht op het kostenplaatje (op basis van 30 onthaalouders):
 Installatie, configuratie en opleiding:€ 1.436,21 (éénmalig)
 Huur administratieve module: € 121/maand
 Dan heb je huur van de software voor de onthaalouders. Hierbij zijn er 2 opties:



 Huur module zonder tablet: € 12,1/maand per onthaalouder ofte € 4.356 per jaar.
 Huur module met tablet: € 24,2/maand per onthaalouder ofte € 8.712 per jaar.

De dienst zou er voor opteren om te kiezen voor de optie waarbij de onthaalouders een tablet ter
beschikking krijgen voor de registratie.

Financiële
toetsing

Budget Niet gebudgetteerd. Krediet te voorzien via interne verschuiving.

Visum ontvanger Ok.

Bijlagen  Offerte Cevi

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de vervanging van New Horizon toepassing ‘kinderopvang in
onthaalgezinnen’ van Cevi door de toepassing Cekiro DVO van Cevi voor een eenmalig bedrag van
€ 1.436,21, en een jaarlijks huurbedrag voor soft- en hardware van € 8.712 (alle bedragen incl.
21% BTW).
[25 juni 2014]

Punt 28 Participatie in boring onder de Leie voor glasvezelverbinding. Voorstel tot goedkeuring.

Punt schrapt van de agenda omwille van nieuwe ontwikkelingen in het dossier.

Punt 29 Kwalificerend opleidingstraject kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Diverscity organiseert opleidingstrajecten i.s.m. de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
voor medewerkers uit de kinderopvang waarbij deze bijkomende kwalificaties kunnen verwerven.

Beoordeling Binnen de buitenschoolse kinderopvang (De Puzzel) werken een aantal medewerkers die niet over
een kwalificatie begeleider in de buitenschoolse kinderopvang beschikken. Deze medewerkers zijn
tewerkgesteld binnen een bepaald statuut (generatiepact, doelgroepmedewerker,…) waardoor zij,
mede doordat zij niet beschikken over het vereiste diploma, meestal slechts tijdelijk in dienst
kunnen blijven. Het behalen van een diploma begeleider in de buitenschoolse kinderopvang of
begeleider in de kinderopvang biedt deze medewerkers een duurzamer toekomstperspectief.
Gekwalificeerde medewerkers zijn een meerwaarde voor een kwaliteitsvolle en optimale
dienstverlening in de kinderopvang.

Diverscity organiseert in samenwerking met de centra voor volwassenenonderwijs opleidings-
trajecten waarbij niet gekwalificeerde medewerkers een opleiding kunnen volgen tot begeleider in
de buitenschoolse kinderopvang en de kinderopvang. Deze opleidingstrajecten worden door
diverscity aangeboden aan medewerkers uit de kinderopvang van steden en gemeenten.
Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare
Diensten, ACOD-LRB en VSOA, én de VVSG. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende
projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen.

De opleiding tot begeleider buitenschoolse kinderopvang bestaat uit verschillende modules en
omvat 920 uren opleiding. De lestijden zijn verdeeld over 3 semesters.

De opleiding tot begeleider in de kinderopvang omvat 360 lestijden. De lestijden zijn verdeeld
over 1 semester.

Tijdens de opleiding is er 1 dag per week les en 1 dag per week stage. Voor elk uur opleiding
(theorie + stage) kan een vervang(st)er in dienst worden genomen, waarvan de volledige
loonkost wordt terugbetaald. De GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in
Vlaanderen) is verantwoordelijk voor de terugbetaling van deze loonkost. Het inschrijvingsgeld
voor dit opleidingstraject is ook ten laste van het GSD-V.

Financiële
toetsing

Budget Niet gebudgetteerd maar te regulariseren vermits inschrijving en
vervangingstijd terugbetaald worden.

Visum ontvanger Ok.



Wetten en
reglementen

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

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het aanbieden van de opleidingstrajecten kinderopvang aan de niet
gekwalificeerde medewerkers van de kinderopvang, ingericht door Diverscity

De raad gaat akkoord met het in dienst nemen van een vervanger voor elk uur theorie en stage
die de medewerker presteert in het kader van de opleiding, onder voorwaarde van de
terugbetaling van de volledige loonkost door de GSD-V.
[25 juni 2014]

Punt 30 Bekrachtiging organisatie selectieprocedure trajectbegeleider.

Feitelijke
aanleiding

Nood aan bijkomende trajectbegeleiders door de stijging van het aantal activeringsdossiers en
intense begeleiding en toename van het aantal leerwerknemers.

Beoordeling In de raad van 15 mei 2014 werden 2 trajectbegeleiders vacant verklaard voor de sociale dienst-
team activering. Deze raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het
organiseren van de selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits bekrachtiging van de
selectieprocedure in de huidige raadszitting.

We vragen de Raad om onderstaande te bekrachtigen:
 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget zie vorige Raadsnota

Visum ontvanger zie vorige Raadsnota

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Raad 24.04.2014: toekenning middelen sociale maribel prioriteit trajectbegeleider (1 VTE)
 Raad 15.05.2014: vacantverklaring 2 functies trajectbegeleider: 1 via sociale maribel en 1 via

interne verschuiving

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de Raadszitting van 15 mei jl.:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 jobkanaal – databank voor kansengroepen op de arbeidsmarkt

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

 de naam van de betrekking
 de vermelding dat de betrekkingen contractueel voltijds zullen ingevuld worden
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
 de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke



 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later
dan de datum van bekendmaking

 de selectiecriteria zijn de competenties:

 innovatie en creativiteit
 plannen en organiseren
 inzet en motivatie
 klantgerichtheid
 organisatiebetrokkenheid
 zelfstandig werken

 de selectietechnieken zijn:

- schriftelijke proef:

 visievraag
 werk gerelateerde case
 wetgeving
 terminologie

 mondelinge proef:

 bevraging motivatie
 reflectie op schriftelijke proef
 competentiegerichte bevraging

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

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en
60% voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef

 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de
kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 augustus 2014 tot 31 juli 2016

 de samenstelling van de selectiecommissie:

 Bart Vandaele, stafmedewerker Sociaal Huis Oostende, extern
 Angelique Declerq, teamverantwoordelijke sociale dienst, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 2 juni 2014
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 18 juni 2014
 schriftelijke proef 2 juli 2014
 mondelinge proef 14 juli en 15 juli
 aanstelling in de Raad 28 augustus 2014

[25 juni 2014]

Punt 31 Flankerend onderwijsbeleid: vacantverklaring 4 VTE burgfiguren.

Feitelijke
aanleiding

In het bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk geeft het stadsbestuur in zijn 10 engagementen voor de
komende legislatuur aan onderwijs en meer bepaald gelijke onderwijskansen voor iedereen
belangrijk te vinden. Het Plan vermeldt ook de aanpak van de bestrijding van kinderarmoede als
een absolute noodzaak.

Van daaruit wil Stad Kortrijk investeren in onderwijs en kinderen. Vanuit de focus en de aanpak in
kinderarmoedebestrijding werd vastgesteld dat de school een belangrijke hefboom vormt.
Brugfiguren kunnen zowel ouders, kinderen en de scholen ondersteunen in de aanpak van



kinderarmoede.

Beoordeling Zoals geschetst in de nota ‘Opstart brugfiguren in basisonderwijs’, samen door Stad en OCMW
Kortrijk, wordt momenteel voorzien in 4 VTE medewerkers, aan te werven door het OCMW Kortrijk .

Deze functies kunnen contractueel ingevuld worden. Er zijn zowel voltijdse als deeltijdse functies
nodig, waarbij gedacht wordt aan 2 maal voltijdse invulling, 2 maal 0,75 VTE en 1 halftijdse functie.
Een halftijdse stedelijke medewerker, voert momenteel al taken uit die volledig passen in het
concept. Deze halftijdse medewerker is meegerekend in de nodige 4 VTE.

De genoemde medewerker geeft te kennen in een 0,75 VTE te willen werken. Vanuit de Stad kan
de arbeidsovereenkomst uitgebreid worden. We stellen voor om deze medewerker vanuit de Stad
via terbeschikkingstelling in de werking van de brugfiguren op te nemen. De uitbreiding van haar
contract en de terbeschikkingstelling worden voorgelegd aan het CBS.

De andere 3,25 VTE functies kunnen ingevuld worden bij werving voor 2 x 6 maanden, in een
bachelorfunctie (niveau B1-3). Daarna is het mogelijk, bij gunstige evaluatie, een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden met het ontbindend beding dat de
overeenkomst automatisch eindigt bij het wegvallen van de budgetten. Deze zijn momenteel
voorzien voor 6 jaar. Bij verlenging of bestendiging van de middelen, kunnen de medewerkers door
hun contract onbepaalde duur, verder werken.

Financiële
toetsing

Budget zie punt 11 van deze raadszitting

Visum ontvanger zie punt 11 van deze raadszitting

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 het OCMW-decreet
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Eerdere
beslissingen

 Raad 25.06.2014: nota ‘Opstart brugfiguren in basisonderwijs’

Besluitvormings-
proces

 Bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk 21.03.2013
 MAT dd 11.06.2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:
 4 VTE medewerkers - brugfiguren in te zetten in het kader van flankerend onderwijsbeleid,

samen door Stad en OCMW Kortrijk
 tot vacantverklaring van 3,25 VTE-functies Brugfiguren, in te zetten bij de directie Welzijn,

dienst wijk- en buurtcentra en deze contractueel in te vullen bij werving – niveau B1-3 – voor 2
x 6 maanden met een mogelijkheid om daarna een contract onbepaalde duur aan te bieden,
met vermelding van de ontbindende voorwaarde bij het wegvallen van de budgetten

 de intentie te hebben om de stedelijke medewerker voor 0,75 VTE op te nemen in de werking
van de brugfiguren via terbeschikkingstelling door Stad Kortrijk aan het OCMW Kortrijk, onder
voorbehoud van goedkeuring door het CBS

 als diplomavoorwaarde te stellen: bachelor in de humane wetenschappen
 de personeelsdienst volmacht te geven om de procedure voor invulling van de functies uit te

werken en deze te laten bekrachtigen in de Raad van 28 augustus e.k..
[25 juni 2014]

Punt 32 Wijziging rechtspositieregeling: evaluatiereglement. Voorstel tot goedkeuring.

Punt wordt ingetrokken.

Punt 33 Wijziging reglement flexibele arbeidstijden. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De servicetijd werd besproken in het MAT en met de vakbondsafgevaardigden.

Beoordeling Het reglement variabele arbeidstijden, zoals gevoegd in bijlage, bevat de volgende aanpassing:



Bijlage 1: servicetijd

Servicetijd.

Wat ?
De tijd waarbinnen de ondersteunende diensten intern bereikbaar moeten zijn.

Ondersteunende diensten:
- Financiële dienst
- Personeelsdienst
- Bestuur en organisatie
- Facility
- Administratie sociale dienst

Servicetijd:

Maandag – donderdag: 8u30 – 12u en 13u – 16u
Vrijdag: 8u30 – 12u en 13u – 15u

Helpdesk ICT:
Elke dag 8:00 – 12:00 12:45 - 16:45.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 MAT
 BOC 04.04.2014

Bijlagen  Reglement variabele arbeidstijd met bijlage 1: servicetijd

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de bijlage 1: servicetijden van het reglement variabele arbeidstijd goed.
[25 juni 2014]

Punt 34 Varia

Raadslid Carine Vercleyen vraagt of er reeds een overeenkomst is opgemaakt tussen het OCMW
en Eigen Haard in verband met de aanleunwoningen bij WZC De Weister. Dit zal worden
nagevraagd.

Zaterdag 13 september: afscheid raadslid Vincent Salembier.

Zaterdag 27 september: uitstap gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden.
[25 juni 2014]


