
MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 28 AUGUSTUS 2014

AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Rapportering tweede kwartaal 2014.

3. Voorstel tot opstarten van procedure voor opname van leningen: bepalen van gunningswijze.

4. Aanvraag voorafgaande vergunningen: voor 96 woongelegenheden in Bellegem (vervangingsnieuwbouw Lichtendal en Sint-

Jozef), voor 132 woongelegenheden in Sint-Jozef, en voor de herlokalisatie van het Dagcentrum De Kolleblomme naar

nieuwe woonzorgsite Sint-Jozef. Voorstel tot goedkeuring.

5. Aanwending van het participatiefonds en participatiedecreet in 2013. Actuele methodologie.

6. Actie 20 voor 20. Financiële afrekening werkjaar 2013. Tussenkomst in de kosten van De Poort vzw. Voorstel tot

goedkeuring.

7. Samenwerkingsovereenkomst Quindo vzw 2014-2019. Voorstel tot goedkeuring.

8. Restauratie Begijnhof Fase 8: woningen 7 tot en met 9. Aanvraag preadvies van Onroerend Erfgoed.

9. Restauratie inkomgeheel en buitenschil kapel Vanackershof. Aanvraag preadvies van Onroerend Erfgoed.

10. Vernieuwen ketel in WZC Ter Melle . Voortel tot gunning.

11. Sloop woning Sint-Denijsestraat 81 in Kortrijk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuring indienen

van het subsidiedossier bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

12. Schilderwerken 2015. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Elektronisch zorgdossier voor de woonzorgcentra. Voorstel tot stopzetting van de gunningsprocedure.

14. Leasing en onderhoud van nieuwe kopiemachines. Voorstel tot gunning.

15. Raamcontract hard- en software. Tweede afname 2014. Voorstel tot goedkeuring.

16. Woning Dries 27/29 te Spiere-Helkijn. Voorstel tot verkoop.

17. Gebruiksovereenkomst met de provinciale tuinbouwschool voor een perceel grond gelegen langs het Hoog Mosscher.

Voorstel tot goedkeuring.

18. Evaluatiereglement van het personeel. Voorstel tot aanpassing bijlage 4 van de rechtspositieregeling.

19. Selectieprocedure brugfiguur in het basisonderwijs.

20. Varia.
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Onderwerp Rapportering tweede kwartaal 2014.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename door de Raad van de financiële rapportering betreffende het tweede kwartaal 2014.

Feitelijke
aanleiding

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

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

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

 Kwartaalmonitor
o Sociale dienst en activering
o Wijk- en dienstencentra
o Wonen & zorg
o Woonzorgcentra
o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

 Opvolging exploitatiebudget
 Voortgangsrapportering acties strategisch meerjarenplan
 Bijlagen

o Personeel: VTE per beleidsitem
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht
o Evolutie loonkost OCMW & vzw

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, tweede kwartaal.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de financiële rapportering na tweede kwartaal 2014.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Voorstel tot opstarten van procedure voor opname van leningen: bepalen van gunningswijze.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Voorzien in OCMW-financieringsbehoefte

Feitelijke
aanleiding

 Budget 2014
 Dalende thesaurie tijdens 2014

Beoordeling  In het budget 2014 gaf de staat van financieel evenwicht de noodzaak aan tot het opnemen
van € 11.750.000 aan leningen.
In het meerjarenplan 2014-2019 is dit bedrag als volgt gesplitst.

Kortlopend krediet € 1.750.000
Leningen op lange termijn € 10.000.000

€ 11.750.000
 In het uitgewerkt lastenboek wordt prijs gevraagd voor 2 termijnen: 10 en 20 jaar. In functie

van de ingediende offertes kan het OCMW kiezen voor een bepaalde termijn of voor een
combinatie van 10 en 20 jaar.

 In het lastenboek wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij open aanbesteding.
 Op basis van de huidige thesaurieplanning zal het noodzakelijk zijn om eind 2014 al

leningsbedragen op te nemen. Ondertussen kan het OCMW thesauriebehoeften afdekken met
vast termijnkrediet.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in meerjarenplan.

Visum Ok.

Wetten en
reglementen

 BBC-regelgeving
 Wetgeving Overheidsopdrachten

Eerdere
beslissingen

 OCMW-Raad van 20 mei 2010 met toewijzing tot het aangaan van € 13.023.579 leningen.
 Meerjarenplan 2014-2019

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Lastenboek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Overwegende dat in het budget 2014 voorzien is om leningen op te nemen voor € 10.000.000 en
gelet op de wetgeving Overheidsopdrachten, beslist de Raad om een aanbestedingsopdracht uit te
schrijven voor het aangaan van leningen. Het voorliggend bestek wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanvraag voorafgaande vergunningen: voor 96 woongelegenheden in Bellegem
(vervangingsnieuwbouw Lichtendal en Sint-Jozef), voor 132 woongelegenheden in Sint-Jozef, en
voor de herlokalisatie van het Dagcentrum De Kolleblomme naar nieuwe woonzorgsite Sint-Jozef.
Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Frank Claerhout Dienst MAT-WZC

Doelstelling Goedkeuring om voor opmaak Technisch Financieel Plan voor WZC Bellegem en Sint-Jozef de
voorafgaande vergunningen voor beide projecten, inclusief de verhuis van het dagcentrum naar
Sint Jozef aan te vragen bij de bevoegde overheden.
Deze voorafgaande vergunningen maken een wezenlijk deel uit van het Technisch Financieel Plan.

Feitelijke
aanleiding

Bij de opmaak van het Technisch Financieel Plan is er naast het technische en het financieel
aspect in het plan, ook de voorafgaande vergunning door de Vlaamse Overheid vereist.
In die zin moet er door het bestuur een beslissing worden genomen dat de voorafgaande
vergunningen voor de projecten mogen aangevraagd. Daarmee geeft de Raad van het OCMW te
kennen beide projecten te willen realiseren.

Beoordeling Het zorgstrategisch plan, die feitelijk al de doelstellingen van de OCMW raad weergaf, werd
officieel goedgekeurd op 18 februari 2014. De opmaak van het Technisch Financieel Plan was de
tweede stap in het proces ter realisatie van de projecten Bellegem en Sint-Jozef.
Eén van de elementen uit het TFP is de voorafgaande vergunning voor beide projecten.
De realisatie van het WZC Bellegem omvat 96 woongelegenheden, waarvan er 48 afkomstig zijn
van Lichtendal en 48 van Sint-Jozef. De nieuwbouw op Sint-Jozef omvat 129 woongelegenheden,
3 woongelegenheden kortverblijf en de herlokalisatie van het dagverzorgingscentrum De
Kolleblomme uit Heule naar de nieuwbouw van Sint-Jozef.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Goedkeuring zorgstrategisch plan op 17 oktober 2013.
 Goedkeuring opmaak technisch financieel plan op 19 december 2013.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist dat de voorafgaande vergunningen voor de projecten Bellegem ( 96 wgl waarvan
48 van Lichtendal en 48 van Sint-Jozef) en Sint-Jozef (129 wgl en 3 wgl kortverblijf en de
herlokalisatie van het Dagcentrum de Kolleblomme naar de site Sint-Jozef) mogen aangevraagd
worden bij de Vlaamse Overheid. Dit om aan één van de voorwaarden te voldoen voor het
technisch financieel plan.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanwending van het participatiefonds en participatiedecreet in 2013.
Actuele methodologie.

Indiener Dirk De Vos , Katrien Verhaeghe en
Maarten Francois

Dienst Sociale Dienst & activering
Wijkteams, wijk- en dienstencentra

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het verschijnen in het Staatsblad van het KB van 11 maart 2014 (BS 15/05/2014) (zie infra).

Beoordeling Het KB van 11 maart 2014 dat aan de OCMW’s een subsidie toekent ter bevordering van de
maatschappelijke participatie van het cliënteel, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15
mei. De federale overheid verleent deze middelen sedert 2003. De OCMW’s kunnen de subsidie
aanwenden ter bevordering van de participatie van hun cliënten aan sociale, sportieve of culturele
manifestaties of aan verenigingen. Ze kunnen er sociale, culturele of sportieve initiatieven van of
voor de doelgroep mee ondersteunen en financieren. De in 2010 toegevoegde subsidie die
specifiek bestemd is voor maatregelen gericht op kinderen, wordt ook verder weerhouden.

Bij het verschijnen van het KB wordt jaarlijks een raadsnota voorgelegd met in bijlage:
 een overzicht van de aanwending van de middelen over het voorbije jaar,
 de actuele methodologie.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Koninklijk Besluit van 11 maart 2014 houdende maatregelen ter bevordering van de
participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014 (BS 15/05/2014).

Eerdere
beslissingen

 De raadsbeslissingen op basis van de KB’s die sinds 2003 jaarlijks verschijnen.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Participatiefonds: overzicht van de besteding in 2013 en actuele methodologie voor de
aanwending van de middelen.

 Uniek verslag opgemaakt voor de POD Maatschappelijke Integratie.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

 De raad neemt akte van de aanwending van de subsidies van het ‘participatiefonds’ en
‘participatiedecreet’ in 2013.

 De raad keurt de actuele methodologie voor de aanwending van de subsidies van ‘het
participatiefonds’ en ‘participatiedecreet’ goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Actie 20 voor 20. Financiële afrekening werkjaar 2013. Tussenkomst in de kosten t.a.v. De
Poort vzw. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Piet Lareu Dienst Beleidsteam

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De actie 20 voor 20 ging in 1997 van start naar aanleiding van de 20e verjaardag van de OCMW-
wetgeving. Het OCMW Kortrijk wou met deze actie het woningaanbod van het Sociaal Verhuur-
kantoor (SVK) De Poort uitbouwen om zo vlugger de huisvestingsnoden van haar cliënten te
kunnen lenigen. In concreto engageerde SVK De Poort zich om per jaar 20 woningen in huur te
nemen op de private huurmarkt. Het OCMW verbond er zich toe – indien de eigenaar ermee
akkoord ging – de waarborg via een schriftelijke borgstelling op zich te nemen.
Eind 2013 sloot de actie 20 voor 20 af met 297 woongelegenheden in beheer. Omdat de actie 20
voor 20 niet werd opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst stad, OCMW, SOK en
De Poort, die in de raad van mei goedgekeurd werd, is dit een goeie gelegenheid om een
inhoudelijke en financiële eindbalans op te maken van deze actie.

Actie 20 voor 20 =
 297 bijkomende woningen ‘gesocialiseerd’ op de private huurmarkt over 17 jaar
 Gemiddelde van 17,5 bijkomende woningen per jaar
 € 225.029,20 aan schriftelijke huurwaarborgen op 31/12/2013
 € 1.257,15 gemiddeld bedrag schriftelijk huurwaarborg per dossier *op 31/12/2013
 € 211.769,28 bedrag betaald aan tussenkomst aan De Poort over 17 jaar voor de oninbare

huren
 € 12. 457,02 gemiddeld bedrag tussenkomst aan De Poort per jaar voor de oninbare huren

In 2013 werden er 19 nieuwe hoofdhuurcontracten afgesloten en er gingen er 23 uit beheer, wat
een netto daling betekent met 4 tov vorig jaar. De hoofdreden van deze afname in patrimonium is
de grote saneringsbeweging van sterk verouderd patrimonium binnen het SVK, waaruit duidelijk
blijkt dat De Poort kwaliteit laat primeren boven kwantiteit. De huurachterstand van deze
woningen wordt jaarlijks aan de OCMW-raad voorgelegd met de vraag om hierin tussen te komen.

Beoordeling Uit het inspectieverslag van de toezichthouder van het Agentschap Inspectie RWO dd 22/12/10
halen we de berekening en interpretatie van de huurachterstand. Het percentage huurachterstand
is gelijk aan de huur + andere vorderingen tav huurders tov de omzet. Ze maakt een benchmark-
ing met de huurachterstand van bouwmaatschappijen mogelijk. Onderstaande tabel toont aan De
Poort de voorbije jaren beter scoort dan het gemiddelde van de bouwmaatschappijen in 2009,
2010 en 2011. Door een serieuze daling van het de bouwmaatschappijen en een stijging van De
Poort was het in 2012 net omgekeerd. Het gemiddelde % van de bouwmaatschappijen 2013 werd
opgevraagd, maar kon tot op heden nog niet vrijgeven worden. Het percentage huurachterstand
voor de actie 20 voor 20 ligt meestal hoger dan van de rest van De Poort, omdat het veelal om
zwakkere huurders gaat. Net zoals in 2012 ligt voor 2013 het percentage huurachterstand voor de
actie 20 voor 20 veel lager dan het percentage van de totale huurachterstand (2,08% versus
4,69) en dit is een sterk resultaat!

Jaar % huurachterstand Poort Gemiddelde % bouwmaatschappijen % Actie 20 vr 20

2009 2,13% 2,94% 3,47%

2010 2,76% 2,99% 2,22%

2011 2,10% 2,99% 3,06%

2012 3,48% 2,64% 2,10%

2013 4,69 Nog niet vrijgegeven 2,08%

Onderstaande tabel toont aan dat ondanks de nominale daling voor de achterstallige en oninbare
huren, het aandeel oninbare huren serieus gestegen is. Elk jaar komt het OCMW tussen voor de
oninbare huren. In bijlage is een volledig overzicht van inkomsten en uitgaven gevoegd.

Jaar Huurachterstand Oninbaar Tov totale huurachterstand
=> 2009: €74.855,49 € 18.438,62 24%
=> 2010: €70.795,86 € 12.827,35 18%



=> 2011: €87.219,10 € 16.454,02 18%
=> 2012: €95.686,60 € 18.828,52 19%
=> 2013: €92.429,81 € 32.950,67 35%

Deze serieuze stijging werd grondig geanalyseerd op een overleg met het team leidinggevenden
sociale dienst en activering en met de coördinator en teamverantwoordelijke van De Poort,
waarbij case per case omstandig besproken werd. De zeer intensieve huurbegeleiding van zowel
De Poort (extra halftijds huurbegeleider sedert 2012) als van de sociale dienst (ism andere
partners oa CAW) zorgt dat voor een groot deel ervan; nl. 59.479,14, een regeling of
afbetalingsplan afgesproken werd met de huurder of met een maatschappelijk werker van de
sociale dienst, waardoor niet alle huurachterstand als oninbaar dient beschouwd te worden.

De grondige analyse van de oninbare dossiers leert dat de stijging van het bedrag zowel
kwantitatief (van 11 oninbare dossiers in 2011 naar 17 in 2013) als kwalitatief te verklaren is.
Belangrijkste redenen zijn (zie ook volledige analyse in bijlage):
 meer gerechtelijke uithuiszettingen met langere gerechtelijke procedures (4,5 maand in 2013

ipv een gemiddelde van 2,5 maand), waardoor de bedragen van oninbare huren serieus
oplopen

 meer detenties, waarbij wettelijke opzegperiodes moeten gerespecteerd worden bij
stopzetting contract en waardoor een huurschuld opgebouwd wordt

 laattijdige terugvorderingen door Wonen Vlaanderen van reeds door De Poort betaalde
voorschotten huursubsidie aan de huurder; soms lang na beëindiging van het huurcontract

Het saldo, nl. €32.950,67 dient echter als oninbaar beschouwd te worden.
Dit is de laatste keer dat De Poort deze tussenkomst kan vragen, want in de nieuwe
overeenkomst stad, OCMW, SOK en De Poort (zie beslissing vorige raad) werd deze actie 20 voor
20 niet langer opgenomen.

Financiële
toetsing

Visum ontvanger Voorzien bij steunverlening sociale dienst.

Budget Ok.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Jaarlijkse terugkerende vraag/beslissing; vorig jaar was dit tijdens zitting van 18 april 2013,
maar nu is dit de allerlaatste keer.

Besluitvormings-
proces

 Overwegende dat de Actie 20 voor 20 eind 2013 afsloot met 297 woongelegenheden in
beheer;

 Gelet op het feit dat het doelpubliek van deze actie relatief voor meer huurproblemen zorgt
dan de gemiddelde huurder van De Poort vzw, vooral omwille van een meer acute
huisvestingsproblematiek en de lage bestaansmiddelen (insolvabiliteit);

 Overwegende dat het OCMW elk jaar tussenkomst voor de achterstallige en oninbare huren
van de insolvabele huurders, dit na uitputting van alle andere middelen;

Bijlagen  Overzicht 2013 van inkomsten en uitgaven actie 20 voor 20.
 Analyse van de dossiers oninbare huur voor Kortrijk

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om het financieel tekort van de actie
20 voor 20 ten bedrage van €32.950,67 ten laste te nemen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Quindo vzw 2014-2019. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Welzijn

Doelstelling Via deze samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor versterking van laagdrempelige
communicatie met de beoogde doelgroepen van het OCMW en geven we vorm aan de uitbouw
van een doorgedreven activeringsbeleid, specifiek ten aanzien van jongeren. Deze samenwerking
past in de visie van het armoedebestrijdingsplan waarbij het OCMW afhankelijk van noden steeds
op zoek gaat naar nieuwe partnerschappen.

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 samenwerking met directie mens en samenleven stad
Kortrijk en Quindo vzw opgemaakt.

Beoordeling Voor het OCMW past deze overeenkomst in de uitvoering van het actieplan “OCMW zorgt voor
laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep” binnen “Een stad die luistert en
dialogeert”. Deze overeenkomst geeft ook vorm aan de uitbouw van een doorgedreven
activeringsbeleid, specifiek ten aanzien van jongeren. Deze samenwerking past eveneens in de
doelstellingen van het armoedebestrijdingsplan waarbij het OCMW afhankelijk van noden steeds
op zoek gaat naar nieuwe partnerschappen.
Quindo wordt daarbij gesteund als radio die mensen samen brengt in Kortrijk en media gebruikt
om mensen sterker te maken.

Daarnaast draagt deze samenwerking indirect bij tot diverse andere doelstellingen uit het
Strategisch meerjarenplan:
‘Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur’, ‘Ondersteunen van
maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen’ en ‘Optimaliseren van Kortrijk als
studentenstad’, onderdeel van beleidsdoelstelling ‘Een stad die verjongt en vergroent’.
‘Stroomlijnen, rationaliseren en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie, in casu
jongerencommunicatie’ en ‘We realiseren Kortrijk als Muziekstad’, onderdeel van
beleidsdoelstelling ‘Een stad met veel goesting en ambiance’. ‘Versterken van de sociale
samenhang: faciliteren van ontmoeting en samenwerking tussen mensen van diverse afkomst’ en
‘Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad’, onderdeel van beleidsdoelstelling ‘Een stad die
verenigt en verbindt’.

Quindo vzw is een community media-lab waar Kortrijkse jongeren kunnen experimenteren met
alle vormen van media (audio, video, tekst, foto, sociale media, web-applicaties e.a.). Ze krijgen
er de tools om crossmediale vaardigheden aan te leren en te presenteren op een onlineplatform
waarvan streaming radio de kern vormt. Quindo wil hèt toonaangevende
jongerencommunicatiekanaal zijn waarop alle Kortrijkse jongeren via innovatieve en interactieve
mediavormen met elkaar communiceren over muziek en informatie die voor hen relevant is.
De kracht en geloofwaardigheid van het medialab zit in de bottom-up up-werking. De jongeren
bepalen zelf de content. Het zijn de jongeren die – zij het onder professionele begeleiding -
berichten over wat zij relevant vinden in de stad en streek. Ze zoeken daarbij telkens het meest
geschikte medium om hun boodschap over te brengen. Quindo handelt daarbij als een
onafhankelijk, kritisch en geëngageerd jongerenmedium, los van belangengroepen.
De berichtgeving van Quindo is onafhankelijk en kritisch, maar altijd constructief, want het
medialab wil actief meewerken aan de positieve beeldvorming van Kortrijk als stad waar het
aangenaam wonen, werken en studeren is. Zo wil Quindo via zijn berichtgeving jongeren
stimuleren deel te nemen aan het sociaal-culturele leven in de stad en een wegwijzer zijn
doorheen de Kortrijkse vrijetijdskalender.

Voor het OCMW zijn volgende concrete doelstellingen opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst:

Partner in een geïntegreerde communicatie door en voor jongeren
 Vrijwilligers begeleiden bij de productie van content over het Kortrijks vrijetijdsaanbod voor

jongeren door het organiseren van een crossmediale redactiewerking: radio, video,
fotografie, webartikels.

 Stimuleren van jongeren om deel te nemen aan het sociaal-culturele leven in de stad. Waar
anderen focussen op het communiceren van het volledige aanbod, focust Quindo op de
beleving door jongeren. Quindo verslaat het Kortrijkse vrijetijdsaanbod op al haar



mediakanalen (website, radioprogramma’s, video, sociale media…).
 Via een brede en diverse berichtgeving stimuleren van jongeren om kennis te maken met een

niet vanzelfsprekend cultuur- & sportaanbod om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun
eigen vrijetijdskeuzes.

Leerplek voor crossmediale vaardigheden
 Aanleren van crossmediale vaardigheden bij jongeren door het permanent organiseren van

innovatieve mediaworkshops, infosessies en op maat gesneden vormingstrajecten.
 Begeleiden van deze jongeren door bekwame vrijwilligers en mediaprofessionals
 Opzetten van Quindo als een laboratorium waar ruimte is om te experimenteren met

(nieuwe) media.
 Organiseren van gratis workshops en vorming voor diensten communicatie van Stad en

OCMW en voor centrumleiders wijkteams OCMW omtrent het gebruiken van diverse media
met het oog op het bereiken van diverse doelgroepen.

Sociale inclusie en activering
 Quindo is een open vereniging voor zoveel mogelijk en alle soorten jongeren uit Kortrijk,

ongeacht achtergrond, opleiding of nationaliteit en stelt zich maximaal open voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Kortrijk.

 Inzetten op maatschappelijke integratie van Kortrijkse maatschappelijk kwetsbare jongeren
door hen mediavaardigheden aan te leren als stimulator voor sociale vaardigheden en ter
bevordering van hun zelfbeeld gekoppeld aan een voortraject jongeren OCMW en in
samenwerking met Werk.Punt.

 Deelnemen aan mediaprojecten op wijkniveau in samenwerking met jongeren, wijkteams
OCMW en partners uit de wijken.

 Deelname aan intergenerationele workshops.
 Aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan maatschappelijk kwetsbare jongeren, hen

laten proeven van vrijwilligerswerk, leren een engagement opnemen, afspraken nakomen, in
groep werken, én een project uitvoeren, van idee tot afgewerkt product.

Andere
 Opnemen van Stad / OCMW (logo of naam) in het promotiemateriaal rond de samen

opgezette trajecten.
 Traject opzetten om als organisatie zelf ook inkomsten te genereren door een divers aanbod

voor jongerenorganisaties (kampen, workshops).

Concrete indicatoren en resultaten voor OCMW Kortrijk via deze samenwerkingsovereenkomst
voor 2014 en nog sterker vanaf 2015:
 Vanaf 2015 3 wijk mediaprojecten met jongeren in onze buurten
 2014: 1 infosessie voor medewerkers van 3uur rond gebruik nieuwe media, vanaf 2015 4

infosessies (voor personeel wijkteams- werkpunt, sociale dienst, communicatie..)
 2014: 11 workshops OCMW van 3uur voor mediaprojecten of trajecten met maatschappelijk

kwetsbare jongeren, 6 voor andere sociale organisaties, vanaf 2015 18 voor OCMW en 8 voor
andere sociale organisaties.

Via deze samenwerkingsovereenkomst kan Quindo vzw een sociaal werker aanwerven om de
begeleiding van de maatschappelijk kwetsbare jongeren verder uit te bouwen en ook de
aansturing van hun vrijwilligerswerking verder op te bouwen.

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits opname in budgetwijziging en meerjarenplan.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

 Beslissing in CBS 14/07 goedkeuring overeenkomst Stad- Quindo vzw

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst Quindo

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Quindo vzw goed.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 augustus 2014| punt 8

Onderwerp Restauratie Begijnhof Fase 8: woningen 7 tot en met 9. Aanvraag preadvies van Onroerend
Erfgoed.

Indiener Francine Vanneste Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring van het restauratiedossier ‘restauratie Begijnhof fase 8’, opgesteld door Architecten
Stoop Monique en Philippe Pauwels, in prelectuur in te dienen bij Onroerend Erfgoed.

Feitelijke
aanleiding

De restauratie van de geklasseerde woningen in het Begijnhof wordt door de Vlaamse Overheid
voor 80% gesubsidieerd, nl. 60% door de Vlaamse Overheid en 20% door de Provincie, voor
zover dit gaat om subsidieerbare posten. Dit restauratiedossier maakt deel uit van het op 20
september 2012 goedgekeurde Meerjarig subsidiedossierdossier voor de fasen 6 t/m 10 van het
Begijnhof.
Elk jaar dient één restauratiedossier te worden ingediend, dat voldoet aan de wet op de
overheidsopdrachten en de Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en
Dorpsgezichten, Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed.
Een eerste fase van elk dossier is het opvragen van een preadvies bij de dienst Onroerend
Erfgoed, wat na de aanpassingen aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed in de vorm van een
definitief dossier moet ingediend worden binnen datzelfde jaar.

Beoordeling Bij de goedkeuring van instap in de meerjarige subsidieovereenkomst voor de restauratiewerken
aan het Begijnhof te Kortrijk is, volgens de daaraan gekoppelde timing, het dossier van fase 8 in
te dienen als preadvies half 2014.

Op 30 juni 2014 ontvingen we van de ontwerpers het restauratiedossier om in prelectuur bij
Onroerend Erfgoed in te dienen. Het dossier omvat volgende documenten:
 Brieven en verslagen
 Bouwhistorische nota
 Inventaris
 diagnosenota
 Bestemmingsnota
 Verantwoordingsnota
 Restauratienota
 Bestek
 Meetstaat en raming
 Plannen bestaand en nieuw

De werken worden nu geraamd op € 1.798.452,72 excl. BTW of € 1.865.749,67 incl. 6% BTW. Dit
is qua begroting identiek aan wat ingediend werd in de goedgekeurde meerjarige
subsidieovereenkomst.
Voor deze werken willen we een restauratiepremie ten bedrage van 80% van de subsidieerbare
posten (= 80% van € 1.400.848,53 excl. BTW) aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. De
Vlaamse Gemeenschap neemt namelijk naast de door hen voorziene premie van 60% in de
toekomst de premie van 20% van De Provincie over.

Omwille van de strikte timing gekoppeld aan het Meerjarig subsidiedossier dienden we op 1 juli
2014 bij de provinciale dienst Onroerend Erfgoed een aanvraag in tot preadvies in, alvorens ons
dossier ter subsidiëring in te leiden tegen eind 2014.

Dit dossier dient te worden aangepast zoals vermeld in het advies van Onroerend Erfgoed, ons
toegestuurd op 15 juli 2014. Na overleg met het bestuur zal dit aangepaste dossier in zijn
definitieve vorm eind 2014 dienen te worden ingeleid.
We stellen voor om voor deze opdracht ‘open aanbesteding ’ te kiezen als gunningswijze, met
Europese bekendmaking zoals geëist in de meerjarige subsidieovereenkomst.

Financiële
toetsing

Budget In meerjarenplan opgenomen voor realisatie in 2018-2019.

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
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

 Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst Begijnhof
 Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Restauratiedossier opgesteld door de ontwerpers Architecten Stoop Monique en Philippe
Pauwels,.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt het dossier preadvies ‘restauratie Begijnhof fase 8’, opgesteld door de

Architecten Stoop Monique en Philippe Pauwels, goed.
De raad beslist open aanbesteding met Europese bekendmaking te kiezen als wijze van gunning.
De raad acteert dat dit dossier voor preadvies werd ingediend bij de provinciale dienst onroerend
erfgoed.
De raad beslist dat na aanpassing aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed, het dossier ter
subsidiëring mag ingeleid worden bij de Vlaamse Overheid, voor zover dit de huidige raming, nl.

1.798.452,72 excl. BTW niet overschrijdt.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Restauratie inkomgeheel en buitenschil kapel Vanackershof. Aanvraag preadvies van Onroerend
Erfgoed.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om het restauratiedossier ‘Bouwkundige restauratie inkomgeheel en buitenschil
kapel Vanackershof’ opgesteld door Architectuur en restauratiebureau Demeyere J & A, in
prelectuur in te dienen bij Onroerend Erfgoed.

Feitelijke
aanleiding

De restauratie van de geklasseerde inkompoort en de buitenschil van de kapel wordt door de
Vlaamse Overheid voor 80% gesubsidieerd. We opteerden om beide restauratiewerken te
groeperen in één globaal restauratiedossier.
In zitting van 20 maart 2014 werd architectuur- en restauratiebureau Demeyere Joseph & Alex
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 16 juli 2014 ontvingen we van de ontwerper het restauratiedossier om in prelectuur bij
Onroerend Erfgoed in te dienen. Het dossier omvat volgende documenten:
 Verslag overlegvergadering
 Bouwhistorische nota
 Diagnose, verantwoordings- en restauratienota
 Bestemmingsnota
 Verslag monumentenwacht
 Bestek
 Meetstaat
 Raming
 Plannen

We stellen voor om voor deze opdracht ‘open aanbesteding’ te kiezen als gunningswijze. De
werken worden nu geraamd op € 106.986,65 excl. of € 129.453,85 incl. 21% BTW.
Voor deze werken willen we een restauratiepremie ten bedrage van 80% van de subsidieerbare
posten (= 80% van € 100.758,65 excl. BTW) aanvragen 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 € 150.000 voorzien, gespreid over 2014-2015.

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
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

 16/05/2013: Goedkeuring wijze van gunnen aanstellen ontwerper voor de restauratie van de
inkompoort van het Vanackershof te Kortrijk en goedkeuring uit te nodigen
architectenbureaus.

 20/03/2014: goedkeuring gunning Aanstellen ontwerper 'Bouwkundige restauratie van de
gebreken aan de buitenschil van het klooster'.

Besluitvormings-



proces

Bijlagen Restauratiedossier opgesteld door architectuur- en restauratiebureau Demeyere Joseph & Alex.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt het dossier ‘Bouwkundige restauratie inkomgeheel en buitenschil kapel
Vanackershof’, opgesteld architectuur- en restauratiebureau Demeyere Joseph & Alex, 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.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Vernieuwen ketel in WZC Ter Melle . Voortel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning: ‘Vernieuwen ketel in WZC Ter Melle’

Feitelijke
aanleiding

De van 1996 daterende condensatieketel in Ter Melle moet vervangen worden. We stelden voor
om die condenserende ketel te vervangen door 2 kleinere condensatieketels die samen het zelfde
vermogen hebben als de te vervangen ketel omdat die oplossing volgende voordelen heeft:
 Bij 2 kleinere ketels kunnen de bestaande schouwbuizen behouden blijven, wat een besparing

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

gebeuren dat ze alternerend werken in het tussenseizoen.

In de toekomst (2015) zal de bestaande hoogrendementsketel, die altijd fungeerde als noodketel,
ook moeten vervangen worden door een 3de gelijkaardige kleine condensatieketel.
Naast de ketel moeten ook de circulatoren vervangen worden. Uit energieoverweging stelden we
voor om deze te vervangen door elektronisch gestuurde circulatoren. De terugverdientijd van
elektronische door de elektriciteitsbesparing bedraagt 3 jaar

Beoordeling In dit kader werd een bijzonder bestek met nr. 20140606/rl/OPZB opgesteld door de dienst
Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 59.890,00 exclusief BTW of € 63.483,40
inclusief 6% 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:
 Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK;
 Ongenae Daniël & Zoon, Baron J. de Bethunestraat 16 bus B te 8510 MARKE;
 Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE;
 Ampen nv, Sappenleenstraat 24 te 8970 POPERINGE;
 SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 juni 2014 om 10.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 4 oktober 2014.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE (€ 82.557,71 exclusief BTW of € 87.511,17

inclusief 6% BTW);
 SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE (€ 71.723,94 exclusief BTW

of € 76.027,38 inclusief 6% BTW);

Op 6 augustus 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SANITAIR BLONDEEL bvba,
HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 71.723,94
exclusief BTW of € 76.027,38 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget € 60.000

Visum ontvanger Goedgekeurd mits met budgetwijziging bijkomend € 17.000 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, § 2.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 15 mei 2014: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  2 Offertes
 Verslag van nazicht
 Vergelijkingstabel offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 augustus 2014
voor de opdracht “Vernieuwen ketel in WZC Ter Melle”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SANITAIR
BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 71.723,94 exclusief BTW of € 76.027,38 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een
visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140606/rl/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Sloop woning Sint-Denijsestraat 81 in Kortrijk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en
goedkeuring indienen van het subsidiedossier bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor dossier ‘Sloop woning Sint Denijsestraat 81
8500 Kortrijk’ en goedkeuring om het dossier bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter
subsidiëring in te dienen.

Feitelijke
aanleiding

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

Het pand werd in 2010 reeds onbewoonbaar verklaard, is inmiddels zeer bouwvallig geworden en
onlangs werd er huiszwam vastgesteld.
Uit het sonderingsverslag heeft de ingenieur afgeleid dat de niet onderkelderde zone dient
afgegraven te worden tot op een diepte van anderhalve meter. Dit heeft consequenties voor
funderingen van de aanpalende eigendommen. Pas na de sloop kan er een exacte opmeting
gebeuren. Dit is van belang voor het bepalen van de funderingswijze.
Na overleg met de technische dienst van de Stad Kortrijk om de sloopaanvraag afzonderlijk in te
dienen en het akkoord van V.M.S.W. om het dossier op te splitsen in een dossier sloping en een
dossier nieuwbouw besliste de Raad in zitting van 20 maart 2014 om een slopingsvergunning aan
te vragen en Architectuur- en restauratiebureau Demeyere J&A opdracht te geven om via
onderhandelingsprocedure een bestek op te maken voor de slopingswerken.

Beoordeling De ontwerpopdracht voor de opdracht “Sloop woning Sint Denijsestraat 81 8500 Kortrijk” werd
gegund aan Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK. De architecten maakten het
dossier op aan de hand van de concept- en ontwerponderrichtingen van de VMSW
In dit kader werd een bijzonder bestek opgesteld door de ontwerper, Demeyere Joseph & Alex,
Dam 13 te 8500 KORTRIJK.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.850,00 exclusief BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De sloping kan integraal gesubsidieerd worden door V.M.S.W. Afdeling Projectrealisatie Cel
Infrastructuur, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.

Financiële
toetsing

Budget € 50.000

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
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

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

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

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

Eerdere
beslissingen

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

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21/02/2008 houdende de toewijzing



van de dienstenopdracht inzake ontwerp tot renovatie van 4 woningen gedurende een
periode van 3 jaar waaronder woning gelegen Overleie 60 te Kortrijk.

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

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16/06/2011 houdende de
ontwerpopdracht voor renovatie van Overleie 60 aan Architectuur- en renovatiebureau
Demeyere J. & A., Dam 13 te 8500 Kortrijk stop te zetten en hen een nieuwe opdracht, met
name ontwerp tot renovatie van Sint Denijsestraat 81 Kortrijk, toe te wijzen in het kader van
ditzelfde contract.

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

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20/03/2014 houdende de
goedkeuring van de opsplitsing van het dossier en de voorafgaandelijke sloop van het pand,
het voorontwerp met bijhorende raming en de goedkeuring voor de aanvraag van de
slopingsvergunning voor dit project.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven aannemers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20141022/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “Sloop woning
Sint Denijsestraat 81 8500 Kortrijk”, opgesteld door de ontwerper, Demeyere Joseph & Alex, Dam
13 te 8500 KORTRIJK worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 29.850,00 exclusief BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie V.M.S.W. Afdeling
Projectrealisatie Cel Infrastructuur, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Schilderwerken 2015. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor dossier ’buitenschilderwerken 2015’.

Feitelijke
aanleiding

Door een tegenstrijdigheid in de opdrachtdocumenten die kon leiden tot een discussie tijdens de
uitvoering, besliste de raad in zitting van 25/6/2014 de schilderwerken 2014 niet te gunnen en de
procedure opnieuw te starten. Het bestaande dossier werd gecorrigeerd en aangevuld met de
buitenschilderwerken die in de begroting 2015 opgenomen zijn, namelijk de woningen 10 tot 16
en kapel Ecce Homo van het Begijnhof.
Het huidige bestek voorziet nu de schilderwerken voor gevels en ramen van:
 Begijnhof fase 4: woningen nr 24 tot 30
 Burelen OCMW Budastraat 25 en 27
 Begijnhof fase 1:woningen 10 tot 16 en kapel Ecce Home.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Schilderwerken 2015” werd een bijzonder bestek met nr.
20141014/RL/OA opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 160.112,44 exclusief BTW of € 180.714,48
inclusief BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.

Financiële
toetsing

Budget Voor het Begijnhof is € 110.000 gebudgetteerd. Geen budget voor Buda 27.

Visum ontvanger Ok mits met budget 2015 het nodige bijkomend 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
24.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 25 juni 2014: stopzetting van de gunningsprocedure dossier ‘schilderwerken 2014’.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Lastenboek
 Plans
 Raming

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bijzonder bestek met nr. 20141014/RL/OA en de raming voor de opdracht “Schilderwerken
2015”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 160.112,44 exclusief BTW of € 180.714,48 inclusief BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Onderwerp Elektronisch zorgdossier voor de woonzorgcentra. Voorstel tot stopzetting van de
gunningsprocedure.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Stopzetting van de gunningsprocedure voor dossier ‘aankoop en implementatie van een
softwarepakket voor een elektronisch zorgdossier voor de woonzorgcentra’.

Feitelijke
aanleiding

Om de coördinatie van het zorg- en administratief proces rond de bewoner efficiënt te organiseren
is er nood aan een geïntegreerd geïnformatiseerd bewonersdossier. Een softwareprogramma
waarbij het bewonersdossier gerelateerd wordt aan het medicatieprogramma en het
rusthuisbeheerssysteem is hierbij noodzakelijk

Beoordeling In het kader van de opdracht “elektronisch zorgdossier voor woonzorgcentra” werd een bijzonder
bestek met nr. 20130918/rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 75.680,00 exclusief BTW of € 91.572,80
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 9 juli 2013 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Cms nv, MASTBOOMSTRAAT 4 te 2630 Aartselaar;
 Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent;
 Care Solutions, Santfoortbeeklaan 25 te 2100 Deurne.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 september 2013 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 16 mei 2014.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 Cms nv, MASTBOOMSTRAAT 4 te 2630 Aartselaar
 Care Solutions, Santfoortbeeklaan 25 te 2100 Deurne
 Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent;

In de gunningscriteria werd een demo voorzien om zo het software pakket te beoordelen op basis
van haar gebruiksvriendelijkheid: functionaliteiten, mogelijkheden en toepassingen (op 30
punten) en op basis van haar digitale performantie: mogelijkheden van het programma en
mogelijke uitbreidingen (op 20 punten).
Op 14 november 2013 stelden de 3 inschrijvers via een demo hun pakket voor. De jury oordeelde
dat alle softwarepakketten beantwoorden aan het lastenboek. Uit de demo’s blijkt dat er
mogelijkheden zijn om alle subprogramma’s (zorgdossier, administratiepakket, medicatiepakket,
riziv-simulatie en kwaliteitshandboek) aan elkaar te koppelen. De optionele (bijkomende)
mogelijkheden zijn dermate groot dat een softwarepakket waarbij, waarbij een ingave van
supplementen (zoals animatieactiviteiten) automatisch gebeurt en de manipulaties door
medewerkers automatisch gekoppeld worden aan het facturatieprogramma, ons doet inzien dat
het pakket die we in ons lastenboek beschreven te beperkt is en geen voldoening zal geven. De
uitbreidingsmodules die voor ons zeer interessant zijn vallen buiten het voorziene budget en
buiten de gunningsmogelijkheden via onderhandelingsprocedure volgens de wet op de
overheidsopdrachten.
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning van deze
opdracht en via een aangepast bestek een nieuw voorstel uit te werken dat alle mogelijk
koppelingen voorziet en die rekening houdt met de nieuwe ontwikkelingen in de elektronische
zorgdossiers..

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing (er was krediet voorzien bij ICT)

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
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, meer bepaald artikel 105.

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 9 juli 2013, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor elektronisch
zorgdossier voor woonzorgcentra en lijst aan te schrijven leveranciers.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offertes
 Proces-verbaal van beoordeling gunningscriteria

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De gunningsprocedure voor de opdracht “elektronisch zorgdossier voor woonzorgcentra” wordt
stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden.
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.
De Raad geeft opdracht aan facility om een nieuw lastenboek op te maken en dit ter goedkeuring
aan de Raad voor te leggen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Leasing en onderhoud van nieuwe kopiemachines. Voorstel tot gunning.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In september loopt ons raamcontract voor de leasing en het onderhoud van de digitale
kopiemachines van Canon af.

Beoordeling In 2004 en 2009 verliep de gunning via een algemene Europese offerteaanvraag in een globaal
dossier dat gecoördineerd werd door de directie bedrijfsvoering van stad Kortrijk.

Stad Kortrijk nam de kopiemachines in 2012 mee als een apart lot (lot 15) binnen het globaal IT-
raamcontract. In dat licht kunnen we als aangeslotene bij het raamcontract, de leasing en het
bijhorende onderhoud van nieuwe kopiemachines via het raamcontract in kwestie laten lopen.

Details over het aantal toestellen en de locaties vindt u in bijlage bij deze raadsnota.

De nieuwe configuratie brengt ons op een maandelijks bedrag van € 2.542,90 incl. BTW voor 18
toestellen. Ter vergelijking, op vandaag betalen we € 2918,08 incl. BTW voor 17 toestellen.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien bij de exploitatiebudgetten van de respectievelijke dienst.

Visum ontvanger Ok.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 23 september 2004 om het huur- en onderhoudscontract voor de
kopieertoestellen van het OCMW tot september 2009 te gunnen aan Canon, dit volgens de
voorwaarden van de samenaankoop met stad Kortrijk;

 Raadsbeslissing van 9 juli 2009 om het huur- en onderhoudscontract voor de
kopieertoestellen van het OCMW tot september 2014 te gunnen aan Canon, dit volgens de
voorwaarden van de samenaankoop met stad Kortrijk;

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Canon
 Details over het aantal toestellen en de locaties

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met het leasen van 18 kopiemachines en het aangaan van een
onderhoudsovereenkomst voor deze machines voor 60 maanden met Canon uit Diegem voor een
maandelijks bedrag van € 2.542,90/maand incl. BTW overeenkomstig lot 15 van het IT-
raamcontract van Stad Kortrijk waartoe het OCMW per raadsbeslissing van 21 juni 2012 toetrad.

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

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

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

Beoordeling  Aankoop desktop pc’s

We blijven voor de zorg- en technische omgeving opteren voor desktops.
Gelet op aanwezige stock en geplande vervangingen van desktops door laptops willen we extra 6
toestellen aankopen.

 Aankoop laptops

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

Er kwamen bijkomende, onvoorzien vragen tijdens het voorjaar van 2014; dit voor nieuwe
functies of herschikkingen. We plannen dit najaar nog de aankoop van 17 laptops voor de verdere
geplande vervanging van toestellen en met het oog op het waarborgen van een stock voor
onvoorziene defecten. Deze laatste gaan in voorkomend geval uiteraard in min van een
toekomstige afname.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de PC’s;
 Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops;
 Raadsbeslissing d.d. 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad

Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gelieve akkoord te gaan met een tweede afname bij RealDolmen van:
 6 desktop pc’s
 17 laptops;

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

6 Desktop Fujitsu Septimo P710 E90 641,55 3.849,30

17 Laptop Fujitsu E752 889,76 15.125,92

Totaal inclusief 21% BTW 18.975,22
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Onderwerp Woning Dries 27/29 te Spiere-Helkijn. Voorstel tot verkoop.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van een woning met dubbele woongelegenheid (tweewoonst) gelegen in
Spiere-Helkijn, Dries 27/29. Deze eigendom komt voort uit het patrimonium van de C.O.O. van
Kooigem.

De woning is eerder landelijk gelegen, alhoewel de drukke verbindingsweg tussen Kortrijk en
Doornik (ijzeren Bareel) dichtbij in de buurt is. Het concept van deze tweewoonst is niet meer
hedendaags. Het leent er zich enkel toe om beide woningen gezamenlijk te laten bewonen door
personen met sterke familiale banden.

Uit de raadsbeslissing van 25 januari 1978 blijkt dat de woning aanzien werd als krotwoning en
voor een geringe pacht verhuurd kon worden op voorwaarde dat de huurders zelf verbeteringen
uitvoerden.

De woning wordt sinds vele jaren gehuurd door de weduwe van Demeulemeester René (nr. 29) en
diens dochter en schoonzoon Bouvry Rudy (nr. 27). In de loop der jaren heeft de heer Bouvry
aanzienlijke moderniseringswerken aan de woning uitgevoerd.

Beoordeling Omwille van diverse redenen wordt overwogen om deze woning te verkopen:
 Het pand ligt buiten het werkingsgebied van het OCMW en wordt dus ook niet ingezet voor

sociale hulpverlening.
 De technische dienst is vragende partij om de woning te verkopen en niet langer in beheer te

houden (verzekering, edm.).
 De huurprijs is zeer laag. De opbrengst van de verkoop kan aangewend worden voor

onroerende investeringen voor sociale projecten.

Het aankoopcomité van Kortrijk heeft de woning met bijgaande grond (21a 37 ca) geschat op €
100.000. Omwille van de regionalisering van de federale aankoopcomités heeft de bevoegde
commissaris meegedeeld dat de akte niet meer door het aankoopcomité van Kortrijk kan verleden
worden. Er zou dus een notaris moeten aangesteld worden.

Volgens de omzendbrief “BB 2010/02. - Vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, O.C.M.W.'s en besturen van de erkende erediensten” gebeuren de
onroerende verkopen van openbare besturen bij voorkeur via een openbare procedure. Een
onderhandse verkoop moet de uitzondering blijven en kan alleen mits bijzondere motivering.

Vanuit het patrimoniumoverleg werd voorgesteld om deze woning onderhands te verkopen aan de
huurders op basis van volgende argumenten:
 De huurder heeft zelf omvangrijke moderniseringswerken uitgevoerd en bekostigd waardoor

de waarde van de woning sterk gestegen is.
 In het geval van een openbare verkoop zou hierover een financiële regeling moeten worden

afgesproken op basis van een waardering van de werken rekening houdend met het
tijdsbestek. Dit is een moeilijke en delicate opdracht.

 De huurders zijn bereid om een prijs te betalen die 50% hoger ligt dat het schattingsverslag
van het aankoopcomité (nl. € 150.000). Dit moet het OCMW de garantie geven dat een goeie
prijs verkregen wordt, wat het eigenlijke doel is van de openbare procedure.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Omzendbrief BB 2010/02. - Vervreemding van onroerende goederen door de provincies,
gemeenten, O.C.M.W.'s en besturen van de erkende erediensten.

Besluitvormings-
proces

 Patrimoniumoverleg van 10 juni 2014

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Raad gaat akkoord met de verkoop van de tweewoonst, gelegen te Spiere-Helkijn, Dries 27/29
aan de huurders voor de prijs van € 150.000.

De raad stelt de geassocieerde notarissen Liesbeth Degroote en Dirk Van Haesebrouck BVBA,
Beneluxpark 3 te 8500 Kortrijk aan om de akte te verlijden.

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

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
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Onderwerp Gebruiksovereenkomst met de provinciale tuinbouwschool voor een perceel grond gelegen langs
het Hoog Mosscher. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De provinciale tuinbouwschool, gelegen naast WZC Sint-Jozef en de woningen op het Hoog
Mosscher, kampt met een parkeerprobleem en vraagt om twee percelen van het OCMW te mogen
gebruiken voor de aanleg van parkeerplaatsen en/of een fietsenberging.

Deze twee percelen liggen achter de woningen op het Hoog Mosscher en hebben voor het OCMW
en voor de bewoners geen enkel nut. De toestand van de aanplanting is verwilderd. De percelen
moeten dringend onderhouden worden. Het is dan ook het voorstel van de Provincie om de aanleg
en het onderhoud op zich te nemen in ruil voor het kosteloos gebruik.

Beoordeling De ontwerpovereenkomst bevat volgende bepalingen:

Artikel 1: Voorwerp - Bestemming

Het OCMW Kortrijk geeft in gebruik aan de Provincie:
2 percelen grond kadastraal gekend als Kortrijk, 1e afdeling, sectie E perceelnummers 209C7 en
209A6 voor een totale oppervlakte volgens kadaster van 654 m², zoals in het geel aangeduid op
bijgaand plan.

Het perceel zal worden aangewend voor de aanleg van een parking aan de provinciale
tuinbouwschool. Aan deze grond mag geen andere bestemming worden gegeven zonder het
schriftelijk akkoord van OCMW Kortrijk.

Artikel 2: Duur

Deze overeenkomst gaat in op 1 september 2014 en eindigt op 31 augustus 2020.

Wanneer er geen schriftelijke en aangetekende opzeg wordt betekend door één van beide partijen
minstens 3 maanden voor de vervaldag wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgende verlengd
voor een nieuwe duur van 3 jaar.

De overeenkomst kan ten allen tijde vroegtijdig beëindigd worden in onderling akkoord.

Deze overeenkomst kan enkel mits onderling schriftelijk akkoord gewijzigd worden.

Artikel 3: Vergoeding

Het gebruik door de Provincie is kosteloos.

Artikel 4: Werken en onderhoud

De provincie zal instaan voor de aanleg van de parking en het onderhoud van de percelen grond.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en verzekeringen

De Provincie zal de percelen grond beheren op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Artikel 7: Overdracht

Het is de Provincie verboden de rechten en voordelen welke haar bij huidige overeenkomst
worden toegestaan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van het OCMW Kortrijk.

Artikel 8: Toezicht

Afgevaardigden van het OCMW Kortrijk hebben te allen tijde het recht om de in gebruik gegeven
percelen te bezichtigen om er te kunnen nagaan of alle voorwaarden en verplichtingen, opgelegd
door huidige overeenkomst, door de Provincie worden nageleefd.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Gebruiksovereenkomst tussen het OCMW en de Provincie West-Vlaanderen.
 Voorstel plan van aanleg.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst tussen het OCMW en de Provincie West-
Vlaanderen waarbij het OCMW twee percelen grond, kadastraal gekend als Kortrijk, 1e afdeling,
sectie E nrs. 209C7 en 209A6, kosteloos in gebruik geeft aan de tuinbouwschool. De Provincie zal
op haar beurt instaan voor de aanleg van de parking en het onderhoud van de percelen.
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Onderwerp Evaluatiereglement van het personeel bijlage 4 RPR

Indiener Caroline Devos en Carine Callemin Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Aanpassing rechtspositieregeling evaluatiereglement

Feitelijke aanleiding Vanaf 2014 zal er bij de evaluaties worden gescoord op de gedragszinnen bij de competenties en
op de verantwoordelijkheidsgebieden uit de functiebeschrijving van elke medewerker, wat
aanleiding geeft tot de aanpassing van bijlage 4 van de rechtspositieregeling, het
evaluatiereglement.

Beoordeling In 2012 werd alleen op de gedragsindicatoren bij de competenties geëvalueerd. Deze geven aan
HOE een medewerker dient te handelen en zich te gedragen bij het functioneren in een bepaalde
functie. Toen werd reeds voorzien om de evaluaties in 2014 uit te breiden naar de
verantwoordelijkheids-gebieden. In deze laatste clusteren we taken en geven we de resultaten
weer die hiermee willen behalen. Het gaat hier over WAT een medewerker moet doen in die
bepaalde functie. Beiden zijn belangrijk en geven samen een beter beeld van het totale
functioneren.

De scoregroepen blijven dezelfde als in 2012:

 je presteert onvoldoende (2012 blijvend zwak: naamwijziging)
 je moet hier meer aandacht aan besteden
 je doet het goed
 je bent een voorbeeld

De basis om te evalueren is de functiebeschrijving: in 2014:

score op iedere gedragszin – resulteert in een gemiddelde score per competentie
score op ieder verantwoordelijkheidsgebied

Het eindresultaat is:

gemiddelde van de scores per competentie en de verantwoordelijkheidsgebieden samen

Het evaluatieresultaat is, naargelang het eindresultaat van de evaluatie:

 gunstig
 ongunstig voor doorstroming in de functionele loopbaan en bevordering
 ongunstig

Alle personeelsleden worden geïnformeerd over alle aspecten van het evaluatiestelsel en de
competenties en verantwoordelijkheidsgebieden die op hen van toepassing zijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet
 RPR OCMW

Eerdere beslissingen  Raadsbesluit 16 juni 2011 : vaststelling van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 15 maart 2012 : aanpassing van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 21 juni 2012: wijziging bijlage 4 : Evaluatiereglement
 Raadsbesluit 16 mei 2013: aanpassing dienstvrijstelling bloedgift
 Raadsbesluit 17 oktober 2013: aanpassing van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 20 maart 2014: aanpassing van de rechtspositieregeling

Besluit-vormings-  Basisoverleg van 4 april 2014



proces

Bijlagen  Evaluatiereglement

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad wijzigt bijlage 4: evaluatiereglement van de rechtspositieregeling van het OCMW-
personeel zoals vastgesteld in de bijlage.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 augustus 2014 | punt 19

Onderwerp Goedkeuring selectieprocedure brugfiguur in het basisonderwijs.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invulling en aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van brugfiguur in het
basisonderwijs

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring 3,25 VTE brugfiguren voor de aanpak van kinderarmoede in het kader van het
flankerend onderwijsbeleid in de raad van 25 juni 2014.

Beoordeling In de raad van 25 juni werden 3,25 VTE brugfiguren in het basisonderwijs vacant verklaard. Er
zijn zowel voltijdse als deeltijdse functies nodig (2 VTE’s, 1HT en 1 0,75 VTE). Deze raad gaf in
dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het uitwerken van de procedure voor
invulling van de functies. Het mandaat werd verleend mits goedkeuring van de selectieprocedure
in de huidige raadszitting.

We vragen de Raad om onderstaande goed te keuren:
 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 € 50.000 via subsidie kinderarmoedefonds; facturatie aan de Stad van de
overige VTE’s.

Visum ontvanger Ok.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 25 juni akkoord met het project ‘opstart Brugfiguren in
basisonderwijs: een gezamenlijke aanpak Stad en OCMW vanuit flankerend onderwijsbeleid’

 de raad besliste op 25 juni 2014 de functie brugfiguren in het onderwijs (3,25 VTE) vacant te
verklaren

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

De uitgewerkte acties goed te keuren, zoals bepaald in de Raadszitting van 25 juni 2014:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

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



 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

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

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

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

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

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

De selectieprocedure voor de functiespecifieke zaken voor brugfiguur in het basisonderwijs vast te
leggen als volgt:

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor in
de humane wetenschappen die bovendien 1 jaar aantoonbare relevante ervaring hebben in:

• versterken en empoweren van gezinnen in kwetsbare schoolsituaties of thuissituaties

OF

• ondersteuning van scholen: leerkrachten en/of onderwijspersoneel in het omgaan met
situaties van kansarmoede bij kinderen en/of hun ouders

 de selectiecriteria zijn:

 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 resultaatgerichtheid

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:
o functierelevante cases
o definities/begrippen/terminologie

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

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 29 augustus 2014
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 14 september 2014
 schriftelijke proef 19 september 2014
 mondelinge proef 6-10-13-14 oktober 2014
 aanstelling in de Raad 16 oktober 2014
 indiensttreding vanaf 3 november 2014

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

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

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

kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn



 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Hanne Verledens Onderwijsopbouwwerk stad Kortrijk, intern
 Nele Hofman, directeur Welzijn OCMW – stad Kortrijk, intern
 Geert Saelens, Onderwijsregisseur, dienst jeugd en onderwijs stad Oostende, extern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

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

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 18 september
2014

 aanstelling in de raad van 16 oktober 2014

Opvolging en
communicatie


