
VERSLAG

Openbare zitting van 18 september 2014

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene,

Raadsleden: Frederik Benoit, Lien Claassen, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer,
Thomas Holvoet, Yann Mertens, Hilde Overbergh, Stephanie Van Hauwaert, Dominique
Vanbossele, Lieve Vansevenant en Carine Vercleyen.

Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: /

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 28 augustus 2014 wordt goedgekeurd.

Raadslid Frederik Benoit vraagt of er in de gemeenteraad van 8 september 2014 wijzigingen
waren aan de samenwerkingsovereenkomst met Quindo vzw. De voorzitter antwoordt dat de
werking 2 maanden later start, namelijk nog 4 maanden in 2014 in de plaats van 6 maanden.
De subsidie wordt pro rata aangepast.
[18 september 2014]

Punt 2 Aktename ontslag raadslid en eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming.

Feitelijke
aanleiding

De heer Vincent Salembier heeft per brief van 25 augustus 2014, gericht aan de Voorzitter van de
Gemeenteraad, ontslag genomen als werkend raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van Kortrijk.

Beoordeling Overeenkomstig artikel 25 van het OCMW-decreet is het ontslag definitief na ontvangst van de
kennisgeving door de Voorzitter van de Gemeenteraad en blijft het ontslagnemend raadslid zijn
mandaat uitoefenen totdat zijn opvolger is geïnstalleerd.

Op de betrokken voordrachtsakte staat mevrouw Lien Claassen vermeld als eerste opvolger van
de heer Vincent Salembier.

Conform artikel 16 van het OCMW-decreet heeft de Voorzitter van de Gemeenteraad de
geloofsbrieven van mevrouw Lien Claassen onderzocht. Als eerste opvolger heeft mevrouw Lien
Claassen een verklaring op eer ingediend waarin zij verklaart zich niet te bevinden in één van de
gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in de artikelen 20 en 21 van het OCMW-decreet.
Er bestaat geen enkel bezwaar dat de geloofsbrieven van mevrouw Lien Claassen worden geldig
verklaard en dat zij wordt toegelaten tot de eedaflegging zoals voorzien in artikel 16 van het
OCMW-decreet.

Mevrouw Lien Claassen wenst haar mandaat als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn op te nemen en heeft hiervoor op maandag 8 september 2014 ten overstaan van de
Voorzitter van de Gemeenteraad en in aanwezigheid van de stadssecretaris en de OCMW-
Voorzitter de eed afgelegd.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet, artikelen 16, 20, 21 en 25.

Besluitvormings-
proces

 De Gemeenteraad heeft op 8 september 2014 akte genomen van het ontslag van de heer
Vincent Salembier als OCMW-raadslid en van het proces-verbaal van eedaflegging van
mevrouw Lien Claassen als OCMW-raadslid, in vervanging van de heer Vincent Salembier.

Bijlagen  Ontslagbrief van de heer Vincent Salembier, op datum van 25 augustus 2014.
 Verklaring op eer van mevrouw Lien Claassen.
 Proces-verbaal van de eedaflegging van Lien Claassen op datum van 8 september 2014.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van het ontslag als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
ingediend door de heer Vincent Salembier.
De raad neemt akte van de eedaflegging op maandag 8 september 2014 van mevrouw Lien
Claassen ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de
stadssecretaris en de OCMW-voorzitter.

De voorzitter verwelkomt mevrouw Lien Claassen als nieuw lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Kortrijk.
[18 september 2014]

Punt 3 Mandatering in vast bureau, OCMW-verenigingen en externe besturen in opvolging van
ontslagnemend raadslid.

Feitelijke
aanleiding

1. De heer Vincent Salembier heeft per brief van 25 augustus 2014, gericht aan de Voorzitter van
de Gemeenteraad, ontslag genomen als werkend raadslid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Kortrijk.

2. Mevrouw Stéphanie Van Hauwaert, die op dezelfde voordrachtsakte als de heer Vincent
Salembier staat, heeft per brief van 18 september 2014 ontslag genomen als afgevaardigde bij
het overleg OCMW-representatieve vakbonden.

Beoordeling 1. Het ontslag van de heer Vincent Salembier als werkend lid van de OCMW-raad houdt ook het
ontslag in van zijn vertegenwoordiging als OCMW-raadslid in andere interne en externe
bestuursorganen.

Tijdens de installatievergadering van 7 januari 2013 werd de heer Vincent Salembier verkozen als
lid van het vast bureau.

Tijdens de zitting van 17 januari 2013 werd de heer Vincent Salembier verkozen als voorzitter van
Sodiperkoo, als afgevaardigde in de algemene vergadering van de vereniging Infohos en als
afgevaardigde in de raad van bestuur van AZ Groeninge.

2. Tijdens de zitting van 17 januari 2013 werd mevrouw Stéphanie Van Hauwaert verkozen als
afgevaardigde bij het overleg OCMW-representatieve vakbonden.

Vervanging in het vast bureau
Volgens artikel 60 van het OCMW-decreet duiden de raadsleden die op dezelfde voordrachtsakte
voorkomen als het te vervangen lid van het vast bureau onder henzelf een opvolger aan.

De aanduiding van dat lid wordt medegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte, ondertekende
verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn.

Vervanging in de OCMW-verenigingen
Artikel 226 van het OCMW-decreet bepaalt dat de regeling voor de vervanging van de leden van
het vast bureau en de bijzondere comités ook van toepassing is op de verenigingen titel VIII,
Hoofdstuk I van het OCMW-decreet (vroegere Hfst. XII van de OCMW-wet).

De meerderheid van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn die voorkomen op
dezelfde voordrachtsakte hebben op donderdag 18 september 2014 een ondertekende verklaring
afgegeven aan de secretaris waarin de vertegenwoordigende mandaten in de interne en externe
besturen worden verdeeld.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet, in het bijzonder artikelen 60 en 226.

Bijlagen  Brief gericht aan de waarnemend secretaris met de mandatenverdeling naar aanleiding van
het ontslag van de heer Vincent Salembier als OCMW-raadslid en het ontslag van mevrouw
Stéphanie Van Hauwaert als afgevaardigde in het overleg OCMW – representatieve
vakbonden.

Stemmen Unanimiteit.



Besluit De raad neemt akte van volgende vervangingen in de interne organen en externe besturen:
Lid van het vast bureau
Raadslid Stéphanie Van Hauwaert neemt het mandaat op in opvolging van Vincent Salembier.

Voorzitter van Sodiperkoo
Raadslid Lien Claassen neemt het mandaat op in opvolging van Vincent Salembier.

Afgevaardigde in de algemene vergadering van Infohos
Raadslid Stefanie Demeyer neemt het mandaat op in opvolging van Vincent Salembier.

Afgevaardigde in de raad van bestuur van AZ Groeninge
Raadslid Lien Claassen neemt het mandaat op in opvolging van Vincent Salembier.

Afgevaardigde bij het overleg OCMW-representatieve vakbonden.
Raadslid Lien Claassen neemt het mandaat op in opvolging van Stéphanie Van Hauwaert.
[18 september 2014

Punt 4 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 4 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 4270,00 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 Uitvoeringskosten voorzien in regulier budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

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 en 26 juni 2014 heeft de Raad 115 dossiers geviseerd en uitvoerbaar
verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 40

afbetaling 36

verkoop gepland 3

Centraal Bestand Beslagberichten 2

In uitvoering 5

niet uitvoerbaar 17

collectieve schuldenregeling 8

uitverkocht 4

115

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Met betrekking tot de lijst van 4 invorderingsdossiers (totaal 4.270,00 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
[18 september 2014]



Punt 5 Samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW’s Ingelmunster en Kortrijk betreffende
gemeenschappelijke gezinszorg: voorstel tot goedkeuring protocol.

Feitelijke
aanleiding

Art 4 van de samenwerkingsovereenkomst ‘Gezinszorg’ tussen de OCMW’s Ingelmunster en
Kortrijk, overeenkomst opgemaakt op …..
Citaat van art 4:
De financiële gevolgen van de territoriale uitbreiding en de voor 2014 aangevraagde uitbreiding
van het erkende urencontingent van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het
inrichtend OCMW worden volledig gedragen door het participerend OCMW. De wijze van betaling
en de wijze van samenwerking wordt begin 2014 uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van de thuisdiensten, van de sociale diensten en van de financieel
beheerders, die een apart protocol zal opmaken, dat door beide OCMW-raden zal worden
goedgekeurd.

Beoordeling De financieel beheerder van het OCMW Kortrijk en een medewerker financiën van het OCMW
Ingelmunster hebben alle kosten en opbrengsten geanalyseerd. In relatie tot de cliënt is het
logisch dat elk OCMW instaat voor facturatie aan eigen cliënteel zodat ook de betalingsopvolging
per OCMW gestuurd wordt. In functie van het gemeenschappelijk erkenningsnummer zullen alle
subsidies uitbetaald worden aan het OCMW-Ingelmunster. Voor aanvraag van deze subsidie
beschikt het OCMW-Ingelmunster over de specifieke software ‘VESTA’. In de startperiode geeft
het OCMW Kortrijk maandelijks manueel de prestaties voor input door aan het OCMW-
Ingelmunster. Het is de bedoeling dat Kortrijk ook de Vesta-software aanschaft, waarna
administratieve prestaties van het OCMW-Ingelmunster afnemen.

Volgende regeling wordt voorgesteld:
 Het OCMW-Ingelmunster int de subsidies bij Agentschap Zorg en Gezondheid.
 Het OCMW Kortrijk doet de maandelijkse facturatie aan zijn cliënten op basis van het bestand

dat aangemaakt is voor Agentschap Zorg & Gezondheid.
 Het OCMW-Ingelmunster rekent de netto-werkingskosten door aan het OCMW Kortrijk en wel

als volgt:
o 4 trimestriële voorschotfacturen, opgemaakt in eerste maand van het betreffend

trimester.
o Eén jaarlijkse afrekening, opgemaakt in de maand februari.

 Onderstaande elementen, hierbij met bedragen 2014, worden opgenomen in deze facturatie:

per FTE
per jaar

per FTE
per trim

basis

*loonkost verzorgenden1 (a) 43.129,05 10.782,26 per FTE

*indirecte kosten (b) 7.018,33 1.754,58

- verzekeringen (BA/AO/hosp) 375,00 93,75 per FTE

-
prestaties Kristien Devroe2 (2,5u per week
per FTE) 4.583,33 1.145,83 per FTE

- prestaties personeelsdienst - opstart dossier3 300,00 75,00 per kop

-
prestaties personeelsdienst - opvolging
dossier3 400,00 100,00 per kop

- aandeel opleidingen 4 300,00 75,00 per kop

- maaltijdcheques (200 per jaar per FTE) 880,00 220,00 per FTE

- weddecentrale 180,00 45,00 per kop

*subsidies VESTA5 (c) 37.732,36 9.433,09 per FTE

TOTAAL
(a+b-

c) 12.415,03 3.103,76

1 simulatie loonkost voor trap 0C1 en trap 27C2
2 obv geraamde loonkost van Kristien Devroe, hierop dan breuk 2,5/30 toegepast
3 vast bedrag genomen van 400 euro voor opvolging per kop obv realistische inschatting nodige
tijd.
4 Als de opleidingen gesubsidieerd zijn door het Agentschap, dan is de terugbetaling opgenomen
bij de VESTA-subsidies.
5 Obv voorschotten subsidies 2014 via Agentschap Zorg en Gezondheid voor circa 10 FTE via
regel van 3.

 Op verzoek van het OCMW Kortrijk wordt detailopgave gegeven van de bedragen die
opgenomen zijn in de facturatie.

 Het OCMW-Ingelmunster betaalt de verplaatsingskosten van het personeel werkzaam voor
Gezinszorg-Kortrijk rechtstreeks aan de betreffende personeelsleden.

Financiële
toetsing

Budget Niet opgenomen in oorspronkelijk budget 2014.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits budgettering met budgetwijziging.

Wetten en  Woonzorgdecreet 14 mei 2009



reglementen  BVR Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Eerdere
beslissingen

 Raad 19 september 2013: goedkeuring optimalisatieplan poetsdienst
 Raad 19 december 2013: samenwerkingsovereenkomst met OCMW-Ingelmunster

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst ‘Gezinszorg’ met het OCMW-Ingelmunster dd
20 december 2013, gaat de OCMW-Raad akkoord met het voorgelegd protocol dat opgemaakt is
in uitvoering van art 4 van deze overeenkomst.
[18 september 2014]

Punt 6 Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en SOM. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het laatste jaar zijn er diverse nieuwe werkvloerbegeleiders bijgekomen, die geen of weinig
ervaring hebben in het begeleiden van doelgroep medewerkers. Omdat wij als dienst een
kwalitatief activeringstraject willen aanbieden aan onze cliënten, om zo hun kansen op een
duurzame integratie en activering te verhogen, willen we ook de werkvloeren ondersteunen. Een
van de duidelijkste is de nood aan ondersteuning op vlak van omgaan met taal. Veel van onze
leerwerknemers zijn anderstalige en volgen Nederlandse les. De werksetting is naast de klas vaak
de enige plaats waar leerwerknemers hun Nederlands oefenen. Werkplekken en cliënten geven
aan dat de communicatie dikwijls niet zo vlot verloopt. Er wordt soms dialect gesproken of
omwille van de efficiëntie schakelt men over op een andere contacttaal (Frans, Engels).
Binnen onze acties rond verhoogde inzet op Nederlandse taal is er tot nu toe vooral ingezet op de
kant van de cliënt/leerwerknemer.

Met dit project willen wij ook de werkvloeren ondersteunen, zodat ook zij zich zekerder voelen in
hun begeleiding op vlak van taal, en daarnaast willen wij hen ook sensibiliseren om niet te snel
over te schakelen naar een contacttaal, zodat leerwerknemers hun Nederlands kunnen verbeteren
en zo niet alleen beter presteren op de werkvloer, maar ook hun competenties ontwikkelen.

Vanuit de SOM is er een aanbod inzake ondersteuning rond het ontwikkelen van een gepaste
vorming voor begeleiders en het ontwikkelen van een sensibiliserende actie, die zij vanuit hun
decretale erkenning kunnen opnemen, zodat het aanbod dat Werk.Punt ontwikkelt ook vanuit
integratievisie methodisch onderbouwd is en een concreet antwoord geeft op de vragen van
werkvloer en cliënt. Daarom wordt het project ontwikkeld in overleg met zowel de SOM, het
OCMW, huis van het Nederlands, de werkvloeren en de coaches die de cliënten het beste kennen.

Dit project kadert ook binnen het actieplan geletterd van de stad, specifiek binnen actie
activering, waardoor deze actie ook afgestemd is met de noden die breder zijn dan deze van het
OCMW.

Financiële
toetsing

Budget Impliceert geen uitgave.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met een tijdspad van uitvoering

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de SOM goed. Dit project kadert binnen het
SMJP van het OCMW en het SMJP (actieplan geletterdheid) van de stad en zal het realiseren van
de doelstellingen en acties vergroten.
[18 september 2014]

Punt 7 Verlenging overeenkomst tussen het Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen en
FRGE Brussel en regionalisering van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE). Aktename.

Feitelijke
aanleiding

Het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het FRGE Brussel en het
Welzijnsconsortium, aangeduid door het FRGE als lokale entiteit van
het FRGE voor onze regio, op 30.09.2014 inzake het toekennen van leningen aan 2% aan
particulieren voor energiebesparende investeringen en aan 0% voor de doelgroep.

Beoordeling In het kader van de 6de staatshervorming werd beslist tot de regionalisering van het
FRGE. Dit gebeurde op 01.07.2014 middels een overdracht van de rechten en



verplichtingen naar de Gewesten. Tot 31.12.2014 zal het FRGE Brussel ervoor instaan dat
de activiteiten worden verdergezet. Dit houdt in dat nieuwe kredietovereenkomsten
kunnen worden aangegaan en dat bestaande samenwerkingsovereenkomsten (tussen FRGE
en Welzijnsconsortium) verlengd kunnen worden. Hierbij wordt de gangbare
verlengingstermijn van 1 jaar gehanteerd, met name tot eind september 2015, behoudens
andersluidende instructies dienaangaande vanwege het respectievelijke gewest.
Vervolgens zal op 01.01.2015 het FRGE Brussel ontbonden worden.
Aangezien de overeenkomst tussen de stad Kortrijk/OCMW en het Welzijnsconsortium loopt tot
2019 en zonder voorwerp valt op 01.01.2015 (FRGE Brussel wordt ontbonden op
01.01.2015), moet de huidige samenwerkingsovereenkomst (na overleg met de juridische
dienst van Harelbeke) niet verlengd worden.

Ondertussen hebben sinds 2009 243 Kortrijkse gezinnen, waarvan 183 particulieren / niet-
doelgroep en 60 behorende tot de doelgroep, een FRGE lening aangevraagd. Er werden 16
dossiers geweigerd. Er werd een totaal kapitaal van 1.664.756,80 euro ontleend ( waarvan
354.727,50 aan niet-doelgroep) (cijfers maart 2014).

In het najaar zal het Welzijnsconsortium een evaluatietraject opstarten met de betrokken
partners om de samenwerkingsmodaliteiten te bespreken voor een eventuele verderzetting
van dit project na 01.01.2015. Uiteraard zijn de beslissingen van de Vlaamse regering met
betrekking tot FRGE bepalend voor een mogelijke verlenging. Indien een verdere
samenwerking mogelijk is, zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tegen eind dit jaar
voorgelegd worden aan de gemeente- en OCMW-raad, die hiervoor bevoegd zijn.

In het najaar wordt tevens beslissing ingepland in de regiobesturen rond de opstart van een
interlokale sociaal beleid. Gezien de nauwe verwantschap van deze interlokale met de
doelstellingen en doelgroep van het FRGE (focus naar kwetsbare doelgroepen) en gezien de
implicaties op de huidige organisatie van het welzijnsconsortium bij opstart interlokale, is het
tevens aangewezen alternatieve toekomstige inbedding van FRGE mee te onderzoeken.

Indien er na 1.1.2015 nog mogelijkheden zijn om FRGE-leningen aan te bieden, willen we
voorstellen alternatieve inbedding FRGE te onderzoeken binnen de interlokale sociaal beleid of
binnen de OCMW’s, gezien de focus op beschermde afnemers. Dit zal een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst vragen die zal voorgelegd worden aan de gemeente- en OCMW-
raden.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de tijdelijke verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen
FRGE Brussel en het Welzijnsconsortium, aangeduid door het FRGE als lokale entiteit van
het FRGE voor onze regio.

De raad neemt akte van de ontbinding van het FRGE op 01.01.2015, waardoor zowel de
bestaande overeenkomsten tussen FRGE en het Welzijnsconsortium, als tussen het
Welzijnsconsortium en de stad Kortrijk/OCMW zonder voorwerp vallen.

De raad neemt akte van de overheveling van het FRGE naar het Vlaamse Gewest.
[18 september 2014]

Punt 8 Opstart Ruilwinkel Mama’s voor Mama’s

Doelstelling Naar aanleiding van de brede bekendmaking van het armoedeplan op 13.12.2013 werd ook een
oproep gelanceerd (hoofdstuk 10) aan de burger om zelf initiatief te nemen of vernieuwende
initiatieven voor te stellen. Daar kwam (en komt nog steeds) behoorlijk wat respons op, 1 van de
voorstellen was om in Kortrijk een ruilwinkel voor babyspullen op te starten. Het idee komt van
een jonge moeder, zelf met de nodige ervaring in de kansarmoede, die een aantal jaar bij een
gelijkaardig initiatief in Oostende vrijwilligerswerk deed.

De ruilwinkel is een vrij eenvoudig concept, waarbij jonge ouders babyspullen en –kledij kunnen
ruilen in plaats van alles nieuw te moeten aankopen. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben
moeten vaak een grote hap uit hun beperkt budget besteden aan aankoop van nieuw materiaal,
waar kinderen snel opnieuw uitgroeien. Vele gezinnen geven dan materiaal en kledij door binnen
hun familie of vriendenkring. Kwetsbare gezinnen doen dit veel minder of de kwaliteit van het
door te geven materiaal is vaak ondermaats. De ruilwinkel wil hierop inspelen.



Iedereen, dus niet enkel kwetsbare gezinnen, kan er terecht om (kwaliteitsvolle en propere) kledij
of materiaal te schenken, iedereen kan er ruilen. Kwetsbare gezinnen krijgen via doorverwijzende
organisaties (OCMW, CAW, De Vaart, Buurthuizen, Kind en Gezin,…) een starterspakket met
waardebonnen om de eerste ruilacties op te starten. Door de winkel open te stellen voor een
breder publiek verlaagt de drempel voor kwetsbare gezinnen, het wordt geen exclusief
armenwinkeltje, en zo kunnen we ook de instroom van degelijk en kwaliteitsvolle goederen
blijvend garanderen.

Een aanvullende dienst binnen de ruilwinkel is het aanbieden van luiers aan sociaal tarief.
Hiervoor wordt beroep gedaan op diverse kinderopvanginitiatieven en particulieren om
overschotten van luiers in te zamelen die we dan herverdelen aan sociaal tarief. Aanvullend op
wat wordt ingezameld, kunnen we gebruik maken van het bestaande raamcontract OCMW met de
leverancier van incontinentiemateriaal, zonder extra meerkost voor het OCMW. Op die manier
kunnen we een permanent aanbod van luiers voorzien, en zijn we niet enkel afhankelijk van wat
wordt ingezameld. De verdeling van luiers gebeurt enkel op doorverwijzing en is beperkt per kind
per maand.

Samenwerking Directie Welzijn, OCMW
We werden door de initiatiefnemers gecontacteerd met de vraag of we hiervoor zouden kunnen
samenwerken. In eerste instantie was het vinden van een geschikte locatie noodzakelijk. We
konden hiervoor terecht in de Damastweversstraat, in het onthaal tussen BnD en de
leerwerkplaats, de ruimte waar tot voor kort het naaiatelier van de leerwerkplaats gevestigd was.
In samenspraak met Nico Verhelst en Piet Lareu kunnen we deze ruimte vanaf eind augustus
gebruiken. De leerwerkplaats voorziet ook wat logistieke ondersteuning voor inrichting en ook de
leerwerkneemster die actief was in het naaiatelier is, indien nodig, ter beschikking. De aansluiting
met de leerwerkplaats, BnD, buurtwerk Venning en de wijk zelf biedt heel wat opportuniteiten, en
ook wat extra ruggensteun voor dit vrijwilligersinitiatief.

Inhoudelijk wordt de opstart van dit vrijwilligersinitiatief opgevolgd door Kaat Carrette,
projectmedewerker Kinderen Eerst en gezinsondersteuning, en Maarten François. Dit initiatief
heeft erg veel potentieel om verder uit te groeien, diverse samenwerkingen worden nu reeds
verkend (Kind en Gezin, BnD, Kraamzorg,…).
We willen deze ruilwinkel dan ook aangrijpen als startbasis om de piste van sociale kruidenier
(opgenomen in de meerjarenplanning)verder uit te werken.
Doelstelling is om de ruilwinkel in samenwerking met diverse partners (A’kzie, Kind en Gezin, De
Vaart,…) op termijn te laten doorgroeien naar een sociale kruidenier, in meerjarenplan was
daartoe reeds budget voorzien.
Maar in eerste instantie willen we dit vrijwilligersinitiatief de kans en nodige ruimte geven om op
maat en tempo van de vrijwilligers zelf op te starten. Een doorgroei naar sociale kruidenier zal
gebeuren in overleg met hen.

Daarnaast wordt ook de werkgroep, die eerder werd opgestart rond de sociale kruidenier,
opnieuw opgestart om deze oefening te maken.
Aard van de samenwerking:
 inhoudelijke uitwerking en contact met de partners: Maarten François en Kaat Carrette
 Praktische en logistieke ondersteuning (locatie, inrichting, personele ondersteuning via

leerwerknemer,…): Maarten François, Kaat Carrette, Piet Lareu en Nico Verhelst
 Promotionele ondersteuning: Communicatiedienst Stad en OCMW
 Financiële ondersteuning: we stellen voor om de kleine werkingskosten, voornamelijk dan bij

de opstart van het initiatief, te financieren met de werkingskosten die op dit moment nog
gereserveerd staan voor de sociale kruidenier (max. 1.500 €).

Feitelijke
aanleiding

Vraag van vrijwilligers voor ondersteuning bij opstart en uitwerking van het vrijwilligersinitiatief:
Ruilwinkel Mama’s voor Mama’s.

Beoordeling Dit initiatief sluit aan bij de inspanningen die we willen leveren om de kinderarmoede in Kortrijk te
reduceren:

Armoedeplan Front 2: eten en gezond eten zijn een recht
 opstart sociale kruidenier

Armoedeplan Front 7: kinderarmoede structureel aanpakken
 gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen: mogelijke samenwerking met diverse

partners, bvb. groessessies en infomomenten georganiseerd door Kind en Gezin in de
ruilwinkel

 Onderzoek opstart peuterspeelpunt

Armoedeplan Front 10: Uw Hoofdstuk
 we zetten de burger aan tot solidariteit en ondersteunen waardevolle initiatieven die van

onderuit komen.

SMJP OCMW: ook in de SMJP OCMW werden diverse acties opgenomen die inzetten op de strijd
tegen kinderarmoede en gezinsondersteuning. Dit initiatief kan hier een aanvulling op zijn.



Financiële
toetsing

Budget Beperkt budget van ‘sociale kruidenier’ kan hiervoor gebruikt worden.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Aktename en goedkeuring financiering kleine werkingsmiddelen met budget sociale kruidenier.
[18 september 2014]

Punt 9 Woonprogramma: Levenslang wonen in Kortrijk. Zorgen voor later?

Feitelijke
aanleiding

De medewerkers van de lokale dienstencentra stelden vast dat er heel wat misverstanden leven
rond wonen op oudere leeftijd. Vaak wordt verondersteld dat wanneer thuiswonen moeilijker wordt,
er een waaier aan zorgmogelijkheden ‘zo maar’ binnen handbereik is. Dat er veel antwoorden zijn
om het breed gamma aan woonzorgvragen te beantwoorden, is waar. Maar veelal komen met deze
antwoorden ook beperkende condities naar boven. Dus nadenken over toekomstige pistes, stelt
men best niet te lang uit.

Vanuit deze vaststelling, ontwikkelde de werkgroep een interactief en informatief programma rond
wonen in Kortrijk. Het programma wil vraaggericht werken, en laat ruimte voor aanvullende vragen
vanuit het doelpubliek. Deze vragen worden gedurende de maand september ingezameld. Via 12
woonboxen, gespreid over de wijk- en dienstencentra, het stadhuis en onthaal van het sociaal huis,
kunnen woonvragen achtergelaten worden.
De vragen worden ondergebracht in vier thema’s: thuiszorg, woningaanpassing, alternatieve
bouwstijlen (privé) en (semi-)residentiële woonvormen.

Met de prikkelende vraag ‘zorgen voor later?’, worden jonge senioren tijdens de infonamiddag van
4 november 2014 geconfronteerd met enkele uitdagende stellingen die deze vier thema’s kort
inleiden. De stellingen worden bevestigd of ontkracht adhv korte videofragmenten, fotomateriaal,
deskundigen aan het woord, ea. Op dinsdag 25 november 2014 worden de thema’s aan de hand
van vier workshops uitgediept. In het voorjaar 2015 zullen verschillende alternatieve woonvormen
(kangoeroewoning, gemeenschapswonen, zorgwoning, ea), bezocht worden en worden indien
opportuun, praattafels opgestart om onopgeloste woonvragen te verhelderen.

Financiële
toetsing

Budget Kan lastens het budget van de dienstencentra.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Flyer ‘levenslang wonen’

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Hilde Overbergh vraagt of de raadsleden ook uitgenodigd kunnen worden op de
workshops. Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt of de resultaten en input van de workshops
kunnen gecommuniceerd worden aan de raadsleden.
De voorzitter stelt voor om feedback te geven over de besprekingen en de conclusies van de
workshops.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van het initiatief rond levenslang wonen.
[18 september 2014]

Punt 10 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 werd reeds een akkoord bereikt met drie eigenaars en dit akkoord
werd bekrachtigt door de raad op 25 juni 2014.

Ondertussen is er ook een akkoord, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, bereikt met
de Sint-Arnoldus Kerkfabriek van Bellegem.

Overzicht van de percelen:

aantal m² Prijs/m² totaal

Gronden gemeenschapsvoorzieningen
 Kerkfabriek
 Thiers (1)

2.495
1.253

70
75

174.650
93.975

Verkavelbare gronden
 Truyaert (1)
 Vander Ghinste (2)
 Thiers (1)
 Novus (1)

507
1.698
5.164
1.867

150

150
150

76.050

774.600
280.050

(1) reeds beslist in de raad.
(2) Vander Ghinste : de onderhandelingen zijn nog lopende.

Financiële
toetsing

Budget € 1.750.000 voor de aankoop van de grond.

Visum ontvanger Goedgekeurd..

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 het perceel gelegen te Bellegem, afdeling 11, sectie c,
kadastraal nummer 596_Z tegen de prijs van € 70 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 de eigenaars Vander Ghinste te voeren.
[18 september 2014]



Punt 11 Zorgcampus Bellegem: schetsontwerp en richtlijnen voorontwerp. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan
voor het bouwen van een WZC in Bellegem.
In zitting van 19 december 2013 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.
In zitting van 25 juni 2014 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team 3: Buro II & Archi + I
cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel. De raad formuleerde in diezelfde zitting opmerkingen
en richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp.

Beoordeling De ontwerper maakte het schetsontwerp op aan de hand van de richtlijnen geformuleerd door de
Raad.
De ontwerper geeft een presentatie en licht het schetsontwerp toe met daarin de evolutie van het
dossier met name:

 De stappen die reeds gezet zijn en de planning van de volgende stappen.
 De opties die reeds genomen zijn en die nog moeten genomen worden.
 Toelichting van de voorstellen op vlak van architecturale invulling( gevelkeuzes ed.)
 Toelichting van de opties op vlak van duurzaamheid.
 Het budget gebaseerd op het oorspronkelijk budget.
 Vergelijking van het bouwen in 1 fase of in 2 fases (per subsidiërende overheid) met de

impact op financieel vlak.
Facility stelt voor om de mogelijkheid om 1 dossier op te maken voor beide subsidiërende
overheden samen en daarbij de optie prefinanciering voor VIPA te onderzoeken.

Het schetsontwerp werd op het vast bureau van 9 september 2014 uitvoerig besproken. Het vast
bureau formuleerde volgende opmerkingen voor de opmaak van het voorontwerp:

Timing
 Raad oktober 2014:

 Voorleggen voorontwerp. Het voorontwerp zal als basis dienen voor de opmaak van het
financieel technisch plan.

 De keuze wordt gemaakt tussen de gewone VIPA financiering en de VIPA pré-financiering
rekening houdend met alle overwegingen die beide opties inhouden en die dan
uitgewerkt worden in het financieel technisch plan.

 Raad november 2014:
 Voorlegging van het financieel technisch plan zodat dit eind november kan ingediend

worden bij VIPA

De Raad krijgt de kans om opmerkingen en bijkomende richtlijnen te formuleren voor de opmaak
van het voorontwerp.

De dienst Facility vraagt goedkeuring aan de raad om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor prefinanciering voor dit project.
In de Raad van oktober wordt de beslissing omtrent de eventuele opsplitsing van het dossier in 2
fases en de keuze tussen de gewone financiering of prefinanciering genomen.

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.

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.
 Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp

zorgcampus Bellegem.

Bijlagen  Schetsontwerp zorgcampus Bellegem.

Tussenkomst ter
zitting

Na de toelichting door de ontwerpers debatteren de raadsleden over het schetsontwerp. De
raadsleden gaan akkoord met het schetsontwerp mits rekening wordt gehouden met volgende
opmerkingen:
 Fietsersweg accentueren, hellingen aanduiden, iets verbreden tussen de school en de dries,

ontsluiting aanduiden.
 Parkeerplaatsen voldoende breed voorzien.
 Grondonderzoek verderzetten in functie van waterhuishouding, watertoets, risicoanalyse naar

omstaande bebouwing tijdens de uitvoering der bouwwerken, … . Omgeving aanleggen in
functie van de grondkwaliteit. Bouwkundige maatregelen nemen in functie van de
grondkwaliteit, bespreken van de resultaten van het grondonderzoek met het studiebureau
stabiliteit en de ontwerpers infrastructuur.

 Simulatie maken van financiering van het buurthuis (FS3 – renteloze lening) voor de delen
van het buurthuis welke openbaar kunnen gebruikt worden en in het openbaar patrimonium
van stad zijn opgenomen.

 Concretiseren van de architecturale uitwerking van de gevel.
 Verder opvolgen van het budget.
 Verder opvolgen en verwerken van de adviezen en richtlijnen binnen de

ontwerpvergaderingen van de bouwheer en de adviserende instanties zoals Enter, EDC,
FAVV, VIPA, VMSW en stadsplanning.

De raad gaat akkoord met de uitvoering van de werken in 1 fase, gesubsidieerd door het VIPA en
de VMSW.

De raad vraagt om te onderzoeken of pre-financiering mogelijk is.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het schetsontwerp goed en geeft opdracht aan het ontwerpteam om aan de hand
van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp het voorontwerp op te maken.
Het voorontwerp zal voorgelegd worden aan de raad van oktober.
De raad geeft opdracht aan de dienst facility om tegen de raad van oktober de mogelijkheden tot
prefinanciering door VIPA te onderzoeken.
Het definitieve financieel technisch plan wordt voorgelegd in de raad van november 2014.
[18 september 2014]

Punt 12 Zorgcampus Sint-Jozef: schetsontwerp en richtlijnen voorontwerp. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5 november 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 Sint-Jozef goedgekeurd.
De opening van de offertes vond plaats op 6 mei 2014. Er werden 5 offertes ontvangen. Op 4
juni 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.
In zitting van 25 juni 2014 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team E: LLOX architecten,
Lode Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk. De Raad formuleerde in diezelfde zitting opmerkingen en
richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp.

Beoordeling De ontwerper maakte het schetsontwerp op aan de hand van de richtlijnen geformuleerd door de
Raad.
De ontwerper geeft een presentatie en licht het schetsontwerp toe met daarin de evolutie van het
dossier met name:
 De stappen die reeds gezet zijn en de planning van de volgende stappen.
 De opties die reeds genomen zijn en nog moeten genomen worden.
 Toelichting van de voorstellen naar de architecturale invulling( gevelkeuzes ed.)



 Toelichting van de opties op vlak van duurzaamheid.
 Het budget gebaseerd op het oorspronkelijk budget.

Het schetsontwerp werd op het vast bureau van 9 september 2014 uitvoerig besproken. Het vast
bureau formuleerde volgende opmerkingen voor de opmaak van het voorontwerp:

Timing
 Raad oktober 2014:

Voorleggen voorontwerp. Het voorontwerp zal als basis dienen voor de opmaak van het
financieel technisch plan.

 Raad november 2014:
Voorlegging van het financieel technisch plan zodat dit eind november kan ingediend worden
bij VIPA

De Raad krijgt de kans om opmerkingen en bijkomende richtlijnen te formuleren voor de opmaak
van het voorontwerp.

Financiële
toetsing

Budget Geen financiële nota.

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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorgstrategisch 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 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.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus Sint-Jozef
 Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus Sint-Jozef.
 Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp

zorgcampus Sint-Jozef.

Bijlagen  Schetsontwerp zorgcampus Sint-Jozef.

Tussenkomst ter
zitting

Na de toelichting door de ontwerpers debatteren de raadsleden over het schetsontwerp. De
raadsleden gaan akkoord met het schetsontwerp mits rekening wordt gehouden met volgende
opmerkingen:

 Concretiseren van de architecturale uitwerking van de gevel, uitwerken van een alternatief
voorstel zonder raamkaders.

 Binnen de in het schetsontwerp voorgestelde plannen optimaliseren van de
subsidiemogelijkheden door herberekening van de oppervlaktes van WZC en LDC zodat het
LDC een oppervlakte van 450 m² bereikt en het WZC de te subsidiëren oppervlakte maximaal
bereikt.

 Uitvoeren van de opmetingen van de bestaande terreinen.
 Uitvoeren van de nodige bodemonderzoeken en bepalen van de bodemkwaliteit naar

grondverzet, watertoets, funderingskeuze en risicoanalyse bij de uitvoering der werken voor
de omliggende gebouwen ( grondwaterpeilverlaging, …).

 Verder uitwerken van de omgevingsaanleg en inplanting met voorstel voor optimale
inplanting van de buitenparking en de ontsluiting.

 Verder opvolgen van het budget.
 Verder opvolgen en verwerken van de adviezen en richtlijnen binnen de

ontwerpvergaderingen van de bouwheer en de adviserende instanties zoals Enter, EDC,
FAVV, VIPA, kind en gezin, stadsplanning.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het schetsontwerp goed en geeft opdracht aan het ontwerpteam om aan de hand
van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp, het voorontwerp op te maken.
Het voorontwerp zal voorgelegd worden op de raad van oktober. Het financieel technisch plan
wordt voorgelegd in de raad van november 2014.
[18 september 2014]



Punt 13 Project ‘Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6
studio’s, Dam 49-53 te 8500 Kortrijk’ :Goedkeuring termijnverlenging van 80
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 ).
 5de termijnverlening van juni 2014 van 122 kalenderdagen (vertraging in de uitvoering

aannemer ruwbouw en afwerking)
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 had niet aan zijn
verplichtingen voldaan. Slechts 45% van de werken waren uitgevoerd.
De ontwerper, Architectenbureau J & A Demeyere stelde op 3/6/2014 een proces-verbaal op van
weigering voorlopige oplevering
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 en werd aan de aannemers van
de percelen HVAC, Elektriciteit en Lift een termijnsverlenging van 122 kalenderdagen gegeven.
De nieuwe einddatum werd aldus bepaald op 30 september 2014.
Nu is reeds duidelijk dat die datum absoluut niet haalbaar is gezien de huidige staat van
uitvoering van aannemer Verhelst. Daarom vragen de aannemers van die 3 percelen een 6de

termijnverlenging van 80 kalenderdagen. De nieuwe opleveringsdatum komt daarbij op 19
december 2014. Rekening houdend met oplevering, opkuis en inrichting, kunnen de
appartementen verhuurd worden vanaf 1/2/2015.

Beoordeling 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 op 30 september niet zal kunnen doorgaan door de vertraging in de uitvoering
van de werken veroorzaakt door de hoofdaannemer bvba Frans Verhelst. Zij vragen daarom
terecht alle 3 nogmaals een termijnverlenging van 80 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 Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 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.
 25/06/2014 Aktename termijnverlening van 122 kalenderdagen.

Bijlagen  Aanvraag termijnverlenging Vandewalle nv



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens zegt dat de data alsmaar blijven vooruitgeschoven worden en vraagt of
daar niets aan gedaan kan worden. De voorzitter antwoordt dat we dit blijven opvolgen en dat dit
in overleg met de VMSW gebeurt.
Raadslid Frederik Benoit zegt dat er door de vertraging ook huuropbrengsten mislopen worden.
De voorzitter antwoordt dat de procedure van overheidsopdrachten ook boetedegingen bevat die
rekening houden met derving van inkomsten. De toepassing van deze boetebedingen zal zeker
worden onderzocht.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met de termijnverlenging van 80 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 19 december 2014.
[18 september 2014]

Punt 14 Aanpassen HS cabine Damastweversstraat 3. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

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

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aanpassen HS cabine Damastweversstraat 3” werd een bijzonder
bestek met nr. 20140516/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 16.570,00 incl. btw.
Er werd voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 24 april 2014 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 VMA West, Beversesteenweg 565 B te 8800 Beveren-Roeselare;
 E.D.L. NV, St. Katriensteenweg 59 te 8520 Kuurne;
 Electro Entreprise, Oostlaan 5 te 8560 GULLEGEM;
 Afschrift, Gapaardstraat 28 te 8850 Ardooie;
 Verstraete-Verhulst, Oostrozebekestraat 218G te 8770 Ingelmunster.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 mei 2014 te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 11 januari 2015.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Afschrift, Gapaardstraat 28 te 8850 Ardooie (€ 14.240,92 (excl. BTW));
 E.D.L. NV, St. Katriensteenweg 59 te 8520 Kuurne (€ 15.480,58 (excl. BTW))
Op 3 september 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 Afschrift, Gapaardstraat 28 te 8850
Ardooie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 14.240,92 excl. btw (te voldoen door
medecontractant).

Financiële
toetsing

Budget Neen. Wel reeds voorzien in ontwerp van budgetwijziging.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits budgetwijziging.

Wetten en
reglementen

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

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

 Raad van 24 april 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te
schrijven aannemers.

Bijlagen  2 offertes



 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 september 2014
voor deze opdracht, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Afschrift,
Gapaardstraat 28 te 8850 Ardooie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 14.240,92
excl. btw (te voldoen door medecontractant).
De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 60 werkdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140516/RL/OPZB.
[18 september 2014]

Punt 15 Renovatie dakbedekking serviceflats Ten Olme . voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Het dak boven de verbindingsgang Ten Olme –De Zonnewijzer is lek. Het de dakbedekking is 30
jaar oud en oplappen heeft geen zin meer. We maakten een bestek op waarbij niet alleen de
dakbedekking vernieuwd wordt maar waarbij het dak tevens geïsoleerd wordt volgens de
vigerende isolatienorm (Rd-waarde ≥ 4,5m²K/W). Voor het isoleren van het dak vragen we bij 
Eandis een premie aan van €8.00/m² x 131m² = €1048.

Beoordeling In het kader van de opdracht “renovatie dakbedekking Ten Olme” werd een bijzonder bestek met
nr. 20140902/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.223,00 exclusief BTW of € 14.016,38
inclusief 6% BTW.
Rekening houdend met de raming en de wet op de overheidsopdrachten werd gekozen voor
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Vanwymelbeke bvba, Heulestraat 54 te 8560 Gullegem;
 Dermaut Chris Dakwerken, Hinnebilkstraat 38 te 8770 Ingelmunster;
 Huro, Sleihagestraat 57 te 8840 Oostnieuwkerke;
 Laconte L&Co, Armoedestraat 51 te 8800 Roeselare;
 De Croo Dakwerken, Rollegemseweg 9 te 8510 Rollegem;
 Dakwerken Moerkerke bvba, Nieuwstraat 92 te 8560 Wevelgem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 2 september 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 31 december 2014.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Dermaut Chris Dakwerken, Hinnebilkstraat 38 te 8770 Ingelmunster (€ 11.029,25 exclusief

BTW of € 11.691,01 inclusief 6% BTW);
 Vanwymelbeke bvba, Heulestraat 54 te 8560 Gullegem (€ 10.969,00 exclusief BTW of

€ 11.627,14 inclusief 6% BTW);

De overige 4 aangeschreven firma’s werden op 3 september telefonisch gecontacteerd en 3
firma’s hebben absoluut geen tijd om de werken uit te voeren en de 4de firma bleek na
herhaaldelijk proberen telefonisch niet bereikbaar.

Op 5 september 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 Vanwymelbeke bvba, Heulestraat 54
te 8560 Gullegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 10.969,00 exclusief BTW of
€ 11.627,14 inclusief 6% BTW te voldoen door medecontractant.

Financiële
toetsing

Budget Budget van € 10.000 voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits bijkomend budget van € 2.000 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
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.

Bijlagen  Bestek
 2 offertes
 Verslag van nazicht

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 september 2014
voor de opdracht “renovatie dakbedekking Ten Olme”, 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 Vanwymelbeke
bvba, Heulestraat 54 te 8560 Gullegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 10.969,00 exclusief BTW of € 11.627,14 inclusief 6% BTW
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140902/RL/OPZB.
[18 september 2014]

Punt 16 Raamcontract onderhoudsproducten en hygiënisch papier. Voorstel tot gunning.
Perceel 1 OCMW Kortrijk
Perceel 2 OCMW Zwevegem
Perceel 3 OCMW Oostende

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract voor onderhoudsproducten alsook ons raamcontract hygiënisch papier
loopt ten einde en een nieuwe prijsvraag moest georganiseerd worden. Op het aankopersoverleg
met andere West-Vlaamse OCMW bleken OCMW Zwevegem en OCMW Oostende geïnteresseerd
in een groepsaankoop. OCMW Kortrijk stelde voor om in naam van de geïnteresseerde besturen
een lastenboek op te stellen opgesplitst in evenveel percelen. De Raad verleende in zitting van
20 maart 2014 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze
opdracht, met name de algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. De opening van
de offertes vond plaats op 16 mei 2014.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract onderhoudsproducten en hygiënisch papier” werd op
20 maart 2014 een bijzonder bestek met nr. 20140516/rl/AO opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (OCMW Kortrijk), raming: € 74.229,69 exclusief BTW of € 89.817,92 inclusief 21%

BTW;
 Perceel 2 (OCMW Zwevegem), raming: € 15.147,23 exclusief BTW of € 18.328,15 inclusief

21% BTW;
 Perceel 3 (OCMW Oostende), raming: € 88.134,36 exclusief BTW of € 106.642,58 inclusief

21% BTW.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 177.511,28 exclusief BTW of
€ 214.788,65 inclusief 21% BTW.
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 060-100904 werd gepubliceerd op 26 maart 2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2014-506102 werd gepubliceerd op 21 maart 2014 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 mei 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 11 januari 2015.

Perceel 1 OCMW Kortrijk
Er werden 4 offertes ontvangen:
 Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen (€ 72.928,23 exclusief BTW of € 88.243,16

inclusief 21% BTW);
 King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 78.457,10 exclusief BTW of € 94.933,09

inclusief 21% BTW);
 Salubris, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 87.415,12 exclusief BTW of

€ 105.772,30 inclusief 21% BTW);
 Wereldzeep bvba, Oudstrijdersstraat 34 te 8770 INGELMUNSTER (€ 84.512,91 exclusief BTW

of € 102.260,62 inclusief 21% BTW);

Perceel 2 OCMW Zwevegem
Er werden 4 offertes ontvangen:



 Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen (€ 16.868,00 exclusief BTW of € 20.410,28
inclusief 21% BTW);

 King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 18.933,27 exclusief BTW of € 22.909,26
inclusief 21% BTW);

 Salubris, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 20.167,05 exclusief BTW of
€ 24.402,13 inclusief 21% BTW);

 Wereldzeep bvba, Oudstrijdersstraat 34 te 8770 INGELMUNSTER (€ 16.122,22 exclusief BTW
of € 19.507,89 inclusief 21% BTW);

Perceel 3 OCMW Oostende
Er werden 4 offertes ontvangen:
 Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen (€ 56.746,47 exclusief BTW of € 68.663,23

inclusief 21% BTW);
 King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 79.916,70 exclusief BTW of € 96.699,21

inclusief 21% BTW);
 Salubris, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem (€ 84.910,80 exclusief BTW of

€ 102.742,07 inclusief 21% BTW);
 Wereldzeep bvba, Oudstrijdersstraat 34 te 8770 INGELMUNSTER (€ 61.289,53 exclusief BTW

of € 74.160,33 inclusief 21% BTW);

De ingediende offertes werden per perceel integraal doorgestuurd naar OCMW Zwevegem en
Oostende.
Elk bestuur controleerde de offertes op hun materiële regelmatigheid en deed het rekenkundig
nazicht van zijn perceel. De goedgekeurde offertes werden door OCMW Kortrijk omgezet in
punten voor het criterium prijs.
De punten op de andere gunningscriteria werden, zoals bepaald in het bestek, in gezamenlijk
overleg gegeven.
Dit geeft volgend resultaat:

OCMW KORTRIJK

Punten
maximu
m Boma King Salubris

prijs € 88.243,16 € 94.993,09 € 105.772,30

punten prijs 50 50 41,17 25,43

Projectopvolging/scholing 20 19 18 19

Leveringsmodaliteiten 20 17 18 17

catalogus/duurzaam ondernemen 10 10 8 6

TOTAAL 100 96 85,17 67,43

OCMW ZWEVEGEM

Punten
maximu
m Boma King Salubris

prijs € 20.445,35 € 22.909,26 € 24.402,13

punten prijs 50 50 38,9 45,83

Projectopvolging/scholing 20 19 18 19

Leveringsmodaliteiten 20 17 18 17

catalogus/duurzaam ondernemen 10 10 8 6

TOTAAL 100 96 82,9 87,83

OCMW OOSTENDE

Punten
maximu
m Boma King Salubris

prijs € 68.663,23 € 96.699,21 € 102.742,07

punten prijs 50 50 39,7 30

Projectopvolging/scholing 20 19 18 19

Leveringsmodaliteiten 20 17 18 17

catalogus/duurzaam ondernemen 10 10 8 6

TOTAAL 100 96 83,7 72

Op 18 juli 2014 stelde de dienst Facility voor elk perceel 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 (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde: voor alle drie de percelen Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, tegen de



eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW
Zwevegem en OCMW Oostende bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in reguliere budgetten.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 20 maart 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

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

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit wijst op een materiële fout in de nota. De prijs van King voor OCMW
Kortrijk van € 84.993,09 moet wellicht € 94.993,09 zijn. Deze fout wordt aangepast in het
verslag.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 juli 2014 voor de
opdracht “Raamcontract onderhoudsproducten en hygiënisch papier - Perceel 1 (OCMW Kortrijk)”,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140516/rl/AO van 20 maart 2014.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 juli 2014 voor de
opdracht “Raamcontract onderhoudsproducten en hygiënisch papier - Perceel 2 (OCMW
Zwevegem)”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140516/rl/AO van 20 maart 2014.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 augustus 2014
voor de opdracht “Raamcontract onderhoudsproducten en hygiënisch papier - Perceel 3 (OCMW
Oostende)”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20140516/rl/AO van 20 maart 2014.
[18 september 2014]



Punt 17 Volmacht aan Stad Kortrijk tot het organiseren van prijsaanvraag voor samenaankoop
Raamcontract voor kantoorartikelen voor een periode van 4 jaar. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De stad wenst opnieuw een raamcontract af te sluiten voor het leveren van kantoorartikelen voor
een periode van 4 jaar en stelde hiervoor een dossier op.
Gezien we de vorige jaren ook samen met de stad Kortrijk een gezamenlijk dossier opstelden
vervalt ook ons contract eind 2014.
De stad stelt voor om zelf de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het
vastleggen van dit raamcontract op zich te nemen.

Beoordeling Gezien ons huidig contract op 31/12/2014 afloopt moet het OCMW een nieuwe prijsvraag
organiseren.
De stad Kortrijk stelt voor om in naam van het OCMW en de stad Kortrijk een lastenboek op te
stellen opgesplitst in 2 percelen:

 Perceel 1 stad Kortrijk
 Perceel 2 OCMW Kortrijk

De raming voor de stad bedraagt €60.000/jaar excl. BTW en voor het OCMW €30.000/jaar excl.
BTW. De opdracht zal, rekening houdend met de raming, gegund worden bij wijze van open
offertevraag met nationale bekendmaking.

De stad wil voornamelijk ecologisch verantwoorde artikels aankopen en stelde zijn
gunningscriteria in die zin op. Vermits de ecologische producten beduidend meer kosten dan de
standaard producten wordt voorgesteld om voor het OCMW te opteren voor standaardproducten
en eigen gunningscriteria op te stellen voor ons perceel.

De voorgestelde gunningscriteria voor OCMW zijn:

Beschrijving Gewicht

Prijs 70 punten

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs

kwaliteit van de geleverde stalen 20 punten

aan 5 personen zal éénzelfde pakket (beschreven in het bestek, onder stalen) gegeven
worden om te testen en gevraagd worden de producten te beoordelen als volgt:
onvoldoende 0 ptn
voldoende: 1 ptn
goed: 3 ptn
zeer goed: 4 ptn

Leveringsservice 5 punten

duurtijd levering tussen de bestelling en de levering
1-2 werkdagen: 5 punten
2-5 werkdagen: 3 punten
> 5 werkdagen: 1 punten

Organisatie logistiek 5 punten

eigen vervoer: 5 ptn
extern vervoer: 2 ptn

De percelen worden afzonderlijk gegund.
De facturatie gebeurt tussen elk individueel bestuur en de leverancier.

Stad Kortrijk vraagt daarom volmacht te krijgen van het OCMW om in gemeenschappelijke naam
de materiële organisatie van de gunningsprocedure, strekkende tot het aanduiden van een
leverancier voor het raamcontract kantoorartikelen voor een periode van 1/1/2015 tot
31/12/2018, op zich te nemen.

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
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.

Besluitvormings-
proces

 MAT 15/07/2014: keuze voor standaard producten ipv ecologische.

Bijlagen  Lastenboek opgesteld door de Stad Kortrijk

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad geeft volmacht aan Stad Kortrijk om in gemeenschappelijke naam de materiële
organisatie van de gunningsprocedure inzake het vastleggen van het raamcontract voor levering
kantoorartikelen voor de periode van 1/1/2015 tot 31/12/2018 op zich te nemen.
[18 september 2014]

Punt 18 Koffiehuis in woning 31 Begijnhof. Lastenboek voor de uitbating. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Volgens de huidige planning zal het huis van de Grootjuffrouw in het Begijnhof in het voorjaar van
2017 afgewerkt zijn. Op het gelijkvloers van dit grote woonhuis wordt een ruimte voorzien voor
een kleinschalig koffiehuis met terras aan de achterzijde van het gebouw.

Dit koffiehuis moet voor de bezoekers de mogelijkheid creëren om de rijkste begijnhofwoning
binnen te gaan, het interieur van de woning te beleven en er ondertussen een koffie te drinken.

Beoordeling Om dit koffiehuis uit te baten wordt gezocht naar een geschikte kandidaat. Hiervoor wordt een
lastenboek opgesteld dat alle voorwaarden en gunningscriteria nader omschrijft.

Dit lastenboek bevat volgende bepalingen:

Omschrijving van de verhuurde infrastructuur.
Het pand wordt schilderklaar ter beschikking gesteld van de huurder. Het is dus de uitbater die de
nodige investeringen zal moeten doen om het koffiehuis te realiseren. Om de renovatie goed af te
kunnen stemmen op het concept van de uitbater wordt nu reeds een kandidaat gezocht. Alle
facilitaire voorzieningen kunnen dan ingewerkt worden rekening houdend met de wensen van de
gekozen kandidaat.
De constructieve investeringen worden bij einde van de overeenkomst eigendom van het OCMW.
De niet-constructieve investeringen blijven eigendom van de huurder.

Uitbatingsvoorwaarden.
Het lastenboek beschrijft verschillende uitbatingsvoorwaarden waar de uitbater rekening mee
moet houden. De voornaamste voorwaarde is dat het concept moet passen in het Begijnhof. Dit
vertaalt zich in volgende consequenties:
 het aanbod moet rekening houden met een uitrusting zonder ingerichte keuken (dus geen

warme maaltijden, frieten, edm.),
 omwille van de sereniteit van het Begijnhof moet het aanbod van alcoholische dranken

beperkt worden en moet het passen in het concept van een koffiehuis,
 de gespeelde muziek mag nooit hinderend zijn,
 het gekozen interieur moet kwalitatief zijn en matchen met de authenticiteit van het pand,
 de openingsuren moeten rekening houden met de openingsuren van het Begijnhof,
 er kan alleen een terras aangelegd worden aan de achterzijde van het gebouw.

Bepalingen in verband met de handelshuur.
 De minimale huurprijs bedraagt € 750. Indien de huurder opteert om de bovenliggende

woning ook te huren kan dit voor een totale huurprijs van € 1.500.
 De kosten voor water, elektriciteit en gas zijn voor de huurder.

Gunningscriteria.
Concept: 30 punten.
Businessplan: 30 punten (15 punten op het investeringsplan en 15 punten op het exploitatieplan).
Ervaring en meerwaarden: 20 punten.
Prijs: biedingen van € 1.000 krijgen 20 punten. Biedingen tussen € 750 en € 1.000 krijgen
verhoudingsgewijs punten.

Jury
Waarnemend secretaris, financieel beheerder, directeur facility, architect, diensthoofd B&O,
deskundige erfgoed en stafmedewerker patrimonium.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  lastenboek

Tussenkomst ter
zitting

De raad vraagt volgende aanpassingen van het lastenboek:
 interieur moet “huiselijk” zijn vervangen door “kwalitatief en matchen met de authenticiteit

van het pand”
 jury uitbreiden met raadsleden Johan Coulembier en Stéphanie Van Hauwaert
 jury uitbreiden met een vakspecialist, bijvoorbeeld van Horeca Vlaanderen
 “prijs” als bijkomende gunningscriterium opnemen (20 punten – minimumprijs van 750 euro)

De raad vraagt uitdrukkelijk om te onderzoeken of de opening vroeger kan dan voorjaar 2017.

Raadslid Frederik Benoit wijst op een materiële fout in het lastenboek. De uiterste
indieningsdatum moet steeds 30 oktober zijn en niet 30 november. Dit wordt gecorrigeerd in het
lastenboek.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het lastenboek voor de uitbating van het koffiehuis in het Begijnhof goed.
[18 september 2014]

Punt 19 Pachthoeve te Bavikhove. Voorstel tot gunning lange pacht.

Feitelijke
aanleiding

In de zitting van 17 oktober 2013 is de raad akkoord gegaan met de pachtoverdracht voor de
hoeve in Bavikhove, Vlietestraat 99, bestaande uit c.a. 22 ha grond en gebouwen waarbij de
pacht overgedragen werd van de heer Antoon Demarez op diens neef, de heer Pieter Demarez.

Als jonge ondernemer wil de heer Pieter Demarez zijn bedrijf verder uitbouwen en investeringen
doen met rendement op lange termijn. Daarom vraagt hij aan het OCMW om hem een pacht van
27 jaar toe te kennen.

Beoordeling Bij de pachtoverdracht van zijn oom, de heer Antoon Demarez, startte zoals bepaald in de
pachtwet geen nieuwe pachtperiode. Het ging gewoon om een verderzetting van alle geldende
voorwaarden en termijnen op een andere pachter.

De gunning van een pacht van 27 jaar geeft de pachter een ruimere zekerheid voor de toekomst.
Voor het OCMW betekent een financieel voordeel, namelijk een hogere wettelijke pachtprijs.

De berekening van de wettelijke pachtprijs gebeurt aan de hand van de kadastrale inkomens van
de verpachtte percelen. De kadastrale inkomens worden vermenigvuldigd met de wettelijke
pachtprijscoëfficiënt. Deze coëfficiënt ligt hoger bij langere pachtcontracten.

Pachtprijscoëfficiënt bij 9-jarige pacht = 4,97.
Pachtprijs hoeve Bavikhove= 13.580,27 euro per jaar.

Pachtprijscoëfficiënt bij 27-jarige pacht = 7,45.
Pachtprijs hoeve Bavikhove= 17.437,47 euro per jaar.

De heer Pieter Demarez verbindt er zich toe in ruil voor de toekenning van de lange pacht een
eenmalige gift aan de armen te betalen van € 2.500 per hectare. Dit komt neer op een totaal
bedrag van € 55.709.

Een lange pachtovereenkomst van 27 jaar kan alleen toegestaan worden via een authentieke
akte. Er wordt voorgesteld met notaris Wim Taelman uit Deerlijk hiervoor aan te stellen die
gespecialiseerd is in de pachtwetgeving.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Pachtwet van 4 november 1969

Bijlagen  Brief van de huidige pachter



Tussenkomst ter
zitting

De raad vraagt hoe de gift aan de armen wordt besteed. Deze vraagt wordt meegenomen als
actiepunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de toekenning van een lange pacht van 27 jaar aan het heer Pieter
Demarez voor de hoeve met bijhorende gronden in Bavikhove.

Rekening houdend met de ligging, de aard en de staat van het bedrijf gaat de raad akkoord met
een gift van € 2.500 per hectare.
De raad stelt notaris Wim Taelman uit Deerlijk aan om de authentieke akte te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en de secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het
verlijden van de akte.
[18 september 2014]

Punt 20 Wijziging aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure brugfiguren in het
basisonderwijs.

Feitelijke
aanleiding

Bemerking van de vakorganisaties m.b.t. de vereiste 1 jaar relevante ervaring als aanvullende
voorwaarde bij de vacature.

Beoordeling In de raad van 25 juni werden 3,25 VTE functies brugfiguren (niv.B) in het basisonderwijs vacant
verklaard. Dit in het kader van het armoedebestrijdingsplan.

De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst de opdracht tot het uitwerken van de
procedure voor invulling van de functies. De selectieprocedure werd goedgekeurd in de raad van
28 augustus.

Overeenkomstig art. 10 §4 van de rechtspositieregeling stelde de raad volgende aanvullende
aanwervingsvoorwaarde:

“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 vakorganisaties geven aan dat de 1 jaar relevante ervaring die gevraagd wordt als aanvullende
aanwervingsvoorwaarde de ‘gelijke toegang tot het openbaar ambt’ belemmert en dat over deze
aanvullende voorwaarde vooraf dient onderhandeld te worden. Zij vragen om deze aanvullende
voorwaarde te schrappen uit het vacaturebericht. Het Agentschap voor Binnenlands bestuur van de
Vlaamse Overheid treedt het standpunt van de vakbond bij op dit punt, verwijzend naar artikel 3
van het KB d.d. 29/08/1985.

Gezien de precaire timing van de selectieprocedure, de brugfiguren flankerend onderwijs dienen
namelijk zo snel mogelijk in dienst treden, werd aan het VB van 9 september 2014 het mandaat
gevraagd om zo snel mogelijk een nieuwe selectieprocedure te mogen opstarten waarin de
aanvullende voorwaarde van 1 jaar ervaring geschrapt wordt en dit enkel als aanbeveling te
vermelden. Het VB gaf zijn akkoord mits bekrachtiging van deze nieuwe selectieprocedure in de
raad van 18 september.

We vragen de Raad om onderstaande te bekrachtigen:

 de aanvullende voorwaarde van 1 jaar relevante aantoonbare ervaring te schrappen als
vereiste, maar enkel op te nemen als aanbeveling

 hernieuwde publicatie van de vacature met de vernieuwde voorwaarden op woensdag 10
september 2014 via de geijkte kanalen en procedure

 er wordt opnieuw een inschrijvingsperiode van 14 kalenderdagen voorzien waarbij de
kandidaten kunnen inschrijven t.e.m. 25 september 2014

 de schriftelijke proef is voorzien op 3 oktober 2014 in de voormiddag
 de mondelinge proeven zijn voorzien in de 3 laatste weken van oktober + de eerste week van

november
 de kandidaturen van de personen die zich nu reeds hebben ingeschreven en aan de vernieuwde

voorwaarden voldoen worden behouden
 de aangeschreven spontane sollicitanten worden opnieuw aangeschreven om hen op de hoogte

te stellen van de vernieuwde voorwaarden.

Daarnaast wordt met de vakbonden onderhandeld over de grond van de zaak en de werkwijze in de
toekomst voor wat betreft de bijzondere aanwervingsvoorwaarden gesteld door de raad op basis



van de rechtspositieregeling.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 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

 de raad stelde op 28 augustus 2014 de aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure
brugfiguren flankerend onderwijs vast

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist tot bekrachtiging van de beslissing van het vast bureau van 9 september 2014:

 de aanvullende voorwaarde van 1 jaar relevante aantoonbare ervaring te schrappen als
vereiste in de vacature brugfiguren flankerend onderwijs, maar enkel op te nemen als
aanbeveling

 hernieuwde publicatie van de vacature met de vernieuwde voorwaarden op woensdag 10
september 2014 via de geijkte kanalen en procedure

 er wordt opnieuw een inschrijvingsperiode van 14 kalenderdagen voorzien, kandidaten
kunnen inschrijven t.e.m. 25 september 2014

 de schriftelijke proef is voorzien op 3 oktober 2014 in de voormiddag

 de mondelinge proeven zijn voorzien in de 3 laatste weken van oktober + de eerste week
van november

 de kandidaturen van de personen die zich nu reeds hebben ingeschreven en aan de
vernieuwde voorwaarden voldoen worden behouden

 de aangeschreven spontane sollicitanten worden opnieuw aangeschreven om hen op de
hoogte te stellen van de vernieuwde voorwaarden

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

 aanvaarding en weigering van de kandidaten in de raad van 16 oktober
 bekrachtiging aanstelling van de brugfiguren in de raad van 20 november

[18 september 2014]

Punt 21 Varia

Raadslid Els Deleu vermeldt dat er parkeerproblemen zijn bij WZC Biezenheem in Bissegem.
Zowel de buurtbewoners als het personeel van de school klagen dat het personeel van het WZC
de voorziene parking niet gebruikt maar parkeert langs de straat. De voorzitter stelt voor dat de
directeur van het WZC dit opneemt met de directeur van de school.

Raadslid Frederik Benoit verwijst naar de subsidie aan de Unie der Zorgelozen en vraagt of de
raad een stand van zaken kan krijgen van de werkzaamheden. De voorzitter stelt voor om dit
mee te nemen als actiepunt naar een latere zitting.

De voorzitter stelt voor om met de raadsleden en dat uit te trekken om een aantal grote projecten
te bespreken. Waarnemend secretaris An Spriet zal hiervoor een datum zoeken.
[18 september 2014]


