
VERSLAG

Openbare zitting van 27 november 2014

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene,

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

Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: Raadsleden: Thomas Holvoet en Yann Mertens.

Punt 0 Beslissingen in verband met de agenda.

Punt 12 bis: “WZC Bellegem: dringende beslissing inzake VIPA-subsidie” wordt wegens
hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda.
[27 november 2014]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 16 oktober 2014 wordt goedgekeurd.
[27 november 2014]

Punt 2 Aktename ontslag raadslid.

Feitelijke
aanleiding

De heer Thomas Holvoet heeft per brief van 10 november 2014, gericht aan de Voorzitter, 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.

De twee opvolgers vermeld op de voordrachtsakte verzaakten op hun beurt aan de opvolging.

Als een lid ophoudt deel uit te maken van de OCMW-raad en als hij geen opvolgers meer heeft,
kunnen conform artikel 14 van het OCMW-decreet alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn
en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend gezamenlijk een kandidaat-
werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen.

Op 17 november 2014 werd een nieuwe voordrachtsakte ingediend bij de stadssecretaris. De heer
D. Wemel wordt voorgedragen voor een periode tot 31 december 2016, met als eerste opvolger
de heer G. Maddens en als tweede opvolger de heer M. De Wandel.

Deze voordrachtsakte wordt samen met de geloofsbrieven van de kandidaten voorgelegd aan de
gemeenteraad op 8 december 2014.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet, artikelen 14, 16, 20, 21 en 25.

Besluitvormings-
proces

 Gemeenteraad van 15 december 2014

Bijlagen  Ontslagbrief van de heer Thomas Holvoet.
 Verzaking van de heren G. Maddens en M. De Wandel.
 Voordrachtsakte

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van het ontslag als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
ingediend door de heer Thomas Holvoet.
[27 november 2014]



Punt 3 Vaststelling budgetwijziging 2014.

Feitelijke
aanleiding

Behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2014, vastgesteld in
OCMW-raad van 21 november 2013 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 16 december 2013

Beoordeling Het budget 2014 bestaat uit 2 afzonderlijke delen: de beleidsnota en de financiële nota.

1. Budgetwijziging beleidsnota

De 10 beleidsdoelstellingen (basis Plan Nieuw Kortrijk) en 25 actieplannen uit het budget 2014
blijven ongewijzigd. Met deze budgetwijziging worden volgende acties toegevoegd:

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2014

1. Een stad die luistert
en dialogeert

 Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived
Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.

 Samenwerking met Radio Quindo.

5. Een stad die
betaalbaar is

 Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.
 Sociale appartementen Bellegem.

6. Een stad die houdt
van de kinderen en
alle opa’s en oma’s

 Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.
 Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).
 Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van

kinderarmoede.
 Flanders Care: project ALTEBIS (Alarmering TElevic BISsegem).

De financiële vertaling van deze nieuwe acties is terug te vinden in de doelstellingennota (boek
blz. 6 – 32). Hierbij de nieuwe budgettotalen prioritair en overig beleid:

Budgetwijziging 2014

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Prioritaire beleidsdoelstellingen 10.589.099 3.770.276 -6.818.823

Exploitatie 3.222.775 1.731.566 -1.491.209

Investeringen 7.366.324 2.038.710 -5.327.614

Andere

Overig beleid 55.738.850 62.093.784 6.354.933

Exploitatie 53.491.423 56.336.784 2.845.360

Investeringen 1.110.000 445.000 -665.000

Andere 1.137.427 5.312.000 4.174.573

Totalen 66.327.950 65.864.060 -463.890

Exploitatie 56.714.198 58.068.350 1.354.152

Investeringen 8.476.324 2.483.710 -5.992.614

Andere 1.137.427 5.312.000 4.174.573

2. Budgetwijziging financiële nota

2.1 Budgetwijziging investeringsbudget

In de meerjarenplanning verhogen de verbinteniskredieten met 7.827.466 tot 90.446.690 EUR.

Voor 2014 verminderen de transactiekredieten van 11.803.824 naar 8.476.324 EUR. De

kredietverhogingen voor een totaal van 781.000 EUR en de kredietverlagingen voor een totaal

van 4.108.500 resulteren in een vermindering van de transactiekredieten met 3.327.500 EUR.

Er is een toename van de investeringssubsidies 2014 met 828.710 EUR. De desinvesteringen
2014 dalen met 500 EUR. De totale investeringsontvangsten bedragen 2.483.710 EUR.

2.2 Budgetwijziging exploitatiebudget

Met deze budgetwijziging blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 11.720.398 EUR.

De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2014, voor opbrengsten 58.585.860 EUR en voor
kosten 57.448.433 EUR dienen gebracht op respectievelijk 58.068.350 EUR en 56.714.198 EUR,
hetzij een procentuele daling met 0,88% bij de opbrengsten en een procentuele daling met 1,28%
bij de kosten.

Exploitatiebudget 2014 oorspr. budget 2014 budgetwijziging

Beleidsdomein algemene financiering 13.553.307 13.675.507

Beleidsdomein bedrijfsvoering -5.491.419 -5.259.752

Beleidsdomein dienstverlening -6.924.461 -7.061.604

Totalen 1.137.427 1.354.152



Deze wijziging verhoogt het exploitatieoverschot van 1.137.427 EUR tot 1.354.152 EUR. Deze
verbetering wordt voornamelijk verklaard door:
 Verdere focus op essentie
 Geen indexverhoging bij de lonen
 Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie
 Steunverlening lager dan budget.

2.3 Budgetwijziging liquiditeitenbudget

Voor 2014 verminderen de op te nemen leningen van 11.750.000 naar 5.000.000 EUR.

Het kasstroomresultaat berekend vanuit het exploitatieresultaat met toevoeging van de lenings-
lasten (= de autofinancieringsmarge), evolueert van 0 EUR naar 216.725 EUR.

2014 oorspr.
budget

+ /- 2014
BW1

Toekenning gemeentelijke bijdrage
 Basisbedrag
 Kinderopvang
 Totale toekenning

Behoefte aan gemeentelijke bijdrage

11.440.398
280.000

11.720.398

11.759.942 -256.269

11.440.398
280.000

11.720.398

11.503.673

Kassaldo -39.544 256.269 216.725

In plaats van 39.544 EUR uit de OCMW reserve te nemen, wordt een overschot van 216.725 EUR
verwacht. Dit bedrag is beschikbaar voor teruggave aan de Stad.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling budget 2014 in zitting OCMW-Raad van 21 november 2013 en goedkeuring in
zitting Gemeenteraad van 16 december 2013.

Bijlagen  Budgetwijziging nr 1, dienstjaar 2014.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stéphanie vraagt bijkomende uitleg over de verschuivingen van de investeringen.
Financieel beheerder Luc Sabbe antwoordt dat enkele investeringen verschoven zijn in de tijd,
bijvoorbeeld de renovatie van de kijkwoning in het Begijnhof, het sociaal restaurant. Daarnaast
werden de geplande investeringen in Sint-Jozef verminderd wegens de geplande nieuwbouw. De
investering in het Blokkenhuis is ook weggevallen. De voorzitter vult aan de nieuwe
administratieve gebouwen geen netto kost zijn. Het OCMW is eigenaar van een groot gedeelte van
de noordelijke tip van het buda-eiland. Deze gronden en gebouwen zouden op de markt gebracht
kunnen worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad stelt de eerste budgetwijziging 2014 vast. In de meerjarenplanning van het
investeringsbudget verhogen de verbinteniskredieten met 7.827.466 tot 90.446.690 EUR. Voor
2014 verminderen de transactiekredieten van 11.803.824 naar 8.476.324 EUR. In het
exploitatiebudget blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 11.720.398 EUR. De behoefte
aan Gemeentelijke bijdrage bedraagt na budgetwijziging 11.503.673 EUR. Het saldo (= de
autofinancieringsmarge) bedraagt 216.725 EUR en is beschikbaar voor teruggave aan de Stad.
[27 november 2014]

Punt 4 Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2015-2019.

Feitelijke
aanleiding

1 De strategische nota

Onderstaande opgave geeft de 10 beleidsdoelstellingen samen met het aantal actieplannen en
acties waarmee deze in de budgetten geconcretiseerd zijn.

Aantal
actieplannen

Aantal
acties

2. Een stad die luistert en dialogeert
3. Een stad die verjongt en vergroent
4. Een stad die onderneemt en deelt
5. Een stad die veilig en proper is
6. Een stad die betaalbaar is

2
1
5
1
1

7
2
29
3
15



7. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s
8. Een stad die beweegt, durft en verandert
9. Een stad die verenigt en bindt
10. Een stad met veel goesting en ambiance
11. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

5
-
2
2
6

27
-
6
8
25

25 122

2. Het financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan biedt voor de prioritaire doelstellingen en voor het overig beleid
opgave van de financiële stromen inzake exploitatie, investeringen en andere. Hierbij de jaarlijkse
samenvattingen:

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2015 3.396.957 1.768.813 7.402.500 5.214.248

2016 3.254.708 1.656.994 7.788.719 1.747.000

2017 3.252.923 1.666.864 13.975.000 1.951.000

2018 3.297.328 1.682.736 13.127.977 520.000

2019 3.342.601 1.739.124 6.529.000 16.850.000

OVERIG BELEID:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2015 54.259.779 57.354.590 1.812.400 5.194.715 1.337.239 1.020.000

2016 55.787.240 58.974.863 902.000 2.077.500 1.432.478 4.000.000

2017 57.133.467 60.362.019 878.000 925.000 1.642.493 11.500.000

2018 59.001.855 62.066.653 380.000 20.000 1.450.206 13.000.000

2019 60.671.373 63.998.319 293.000 0 1.723.469 -9.500.000

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN + OVERIG BELEID:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2015 57.656.736 59.123.403 9.214.900 10.408.963 1.337.239 1.020.000

2016 59.041.948 60.631.857 8.690.719 3.824.500 1.432.478 4.000.000

2017 60.386.390 62.028.883 14.853.000 2.876.000 1.642.493 11.500.000

2018 62.299.183 63.749.389 13.507.977 540.000 1.450.206 13.000.000

2019 64.013.974 65.737.443 6.822.000 16.850.000 1.723.469 -9.500.000

Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal bedrag
van 34.500.000,00 EUR Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden einde boekjaar van
23.723.352 naar 36.137.467 EUR.

Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis voor
alle jaren positief. De autofinancieringsmarge is tijdens de periode 2014-2016 telkens positief,
daarna gelijk aan nul.

3. Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019

De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2014-2019 wordt

behouden.

Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang overgenomen van de

Stad. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de

gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage en worden na afsluiting van elke jaarrekening verrekend



op basis van de werkelijke cijfers.

Voor de periode 2013-2019 wordt de globale gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 86.578.371

EUR. Dat is het totaal zoals opgenomen in het meerjarenplan dat de Gemeenteraad heeft

goedgekeurd op 16 december 2013.

Tot en met 2016 is er jaarlijks een overschot, vanaf 2017 wordt een jaarlijks tekort verwacht.

Vermits in 2019 het globaal toegekend bedrag van 86.578.371 overschreden wordt met 89.330

EUR, moet deze overschrijding gefinancierd worden lastens de OCMW-reserves.

Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte aan

gemeentelijke bijdrage met aansluitende het effect op de OCMW-reserve.

Toekenning gemeentelijke bijdrage

behoefte

saldo C - D

OCMW-
reservesbasis

jaarlijks
+3%

kinder-
opvang

toekenning
saldo te

verrekenen
met Stad

negatief
saldo te

verrekenen
lastens
reserve

A B A+B=C D

saldo 2.431.105

2013 11.107.183 11.107.183 10.942.942 164.241 2.431.105

2014 11.440.398 280.000 11.720.398 11.503.673 216.725 2.431.105

2015 11.783.610 270.000 12.053.610 11.894.182 159.428 2.431.105

2016 12.137.119 260.000 12.397.119 12.239.688 157.431 2.431.105

2017 12.501.233 240.000 12.741.233 12.898.163 -156.930 2.431.105

2018 12.876.270 220.000 13.096.270 13.297.545 -201.275 2.431.105

2019 13.262.558 200.000 13.462.558 13.891.508 -339.620 -89.330 2.341.775

TOTAAL 85.108.371 1.470.000 86.578.371 86.667.701 0 -89.330

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010

Besluitvormings-
proces

 27 oktober 2014: Advies van College Burgemeester & Schepenen
 28 oktober 2014: Bespreking in Vast Bureau

Bijlagen  Meerjarenplan 2015-2019

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier vraagt waarom de tekorten in de dienstencentra stijgen. Raadslid
Frederik Benoit sluit zich hierbij aan een vraagt waarom vier van de acht dienstencentra het
blijkbaar beter doen dan de andere vier.
De voorzitter antwoordt dat de tekorten in de woonzorgcentra veel verbeterd zijn maar dat de
besparingen moeilijker zijn in de dienstencentra. Daar zijn het vooral personeelskosten. We
hebben de verantwoordelijken van de dienstencentra erop gewezen en een gevraagde
personeelsuitbreiding afgeblokt. We zullen dit verder onderzoeken en de raad op de hoogte
brengen van de conclusies.

Raadslid Johan Coulembier merkt op dat er weinig er weinig budget voorzien is om te investeren
in woningen. Financieel beheerder Luc Sabbe antwoordt dat er in de vorige legislatuur jaarlijks
enkele woningen aangekocht werden om te renoveren voor de leerwerkplaats. De voorbije jaren
hebben we enkele grotere projecten zoals de Dam, De Nieuwe Lente, de site Overleie en de Sint-
Denijsestraat. Voor de leerwerkplaats wordt werk gezocht in andere woningen.
Waarnemend secretaris An Spriet wijst op de overeenkomst met sociaal verhuurkantoor De Poort
waarbij het SVK middelen van de Stad en het OCMW inzet om de kwaliteit van de woningen te
verbeteren.
De voorzitter sluit zich daarbij aan en verwijst naar de sociale huisvestingsmaatschappijen die dit
als kernopdracht hebben. Hij wijst er ook op dat het OCMW patrimonium verder aangroeit door de
realisatie van de grotere projecten en dat het aantal sociale woningen op de markt ook verder
stijgt door de samenwerking met het SVK en de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Waarnemend secretaris An Spriet meldt in deze context ook dat een aantal woningen die
verhuurd worden aan het SVK terug naar het OCMW zullen komen. Het SVK krijgt immers geen
subsidies voor de verhuur van woningen die eigendom zijn van het OCMW. Deze woningen zullen
binnen OCMW context een bestemming krijgen.

Stemmen Unanimiteit



Besluit De Raad stelt het OCMW-meerjarenplan 2015-2019 vast.
De Gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks met 3% verhoogd en daarnaast betaalt de Stad het
werkelijk kastekort van de overgenomen diensten kinderopvang.
De globale gemeentelijke bijdrage voor de periode 2013-2019 wordt vastgelegd op 86.578.371
EUR, zijnde het totaal zoals opgenomen in het meerjarenplan dat de Gemeenteraad heeft
goedgekeurd op 16 december 2013.
Het eventueel resterend tekort wordt afgedekt door aanwending van OCMW-reserves.
Met inbreng van de Gemeentelijke bijdrage en aanwending van de nodige reserves is het resultaat
op kasbasis voor alle jaren positief. De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief of gelijk aan
nul.
[27 november 2014]

Punt 5 Vaststelling budget 2015

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW-budget 2015 is identiek aan het 1ste jaar van het meerjarenplan 2015-2019.

1 De beleidsnota

Overeenkomstig de beschreven doelstellingen, actieplannen en acties zijn de budgetten gesplitst
in prioritair en overig beleid. Hierbij de budgettotalen (boek blz 54 en 105):

2015

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Samenvatting prioritaire
beleidsdoelstellingen 10.799.457 6.983.061

-
3.816.396

Exploitatie 3.396.957 1.768.813
-

1.628.144

Investeringen 7.402.500 5.214.248
-

2.188.252

Andere 0 0 0

Overig beleid 57.409.418 63.599.305 6.189.887

Exploitatie 54.259.779 57.384.590 3.124.811

Investeringen 1.812.400 5.194.715 3.382.315

Andere 1.337.239 1.020.000 -317.239

Totalen 68.208.875 70.582.366 2.373.491

Exploitatie 57.656.736 59.153.403 1.496.667

Investeringen 9.214.900 10.408.963 1.194.063

Andere 1.337.239 1.020.000 -317.239

Er is voorzien dat er leningen opgenomen worden voor 1.000.000 en er is ook een schenking twv
20.000 (zie tabel andere ontvangsten).
Overeenkomstig de staat van financieel evenwicht bedraagt het resultaat op kasbasis 2.627.296
en is de autofinancieringsmarge na aanwending van OCMW-reserves gelijk aan 159.428l (boek-
blz 31).

2. Gemeentelijke dotatie en kastekort.

De gemeentelijke basisbijdrage neemt met 3% toe tot 11.783.610 EUR.

Het OCMW neemt vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang over van de Stad.

De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de gebudgetteerde

Gemeentelijke bijdrage maar worden na afsluiting van de jaarrekening verrekend op basis van de

werkelijke cijfers.

Per 31 december 2013 bedroegen de OCMW-reserves 2.431.105 EUR. Onderstaand schema geeft

per jaar het verschil tussen Gemeentelijke bijdrage en behoefte aan Gemeentelijke bijdrage met

aansluitend het effect op de OCMW-reserve.

Toekenning gemeentelijke bijdrage

behoefte

saldo C - D

OCMW-
reserves

basis
jaarlijks

+3%

kinder-
opvang

toekennin
g

saldo te
verrekene

n met
Stad

negatief
saldo

te
verrekenen

lastens
reserve



A B A+B=C D

2013
11.107.18

3
11.107.18

3
10.942.94

2
164.241 2.431.105

2014
11.440.39

8
280.000

11.720.39
8

11.503.67
3

216.725 2.431.105

2015
11.783.61

0
280.000

12.053.61
0

11.894.18
2

159.428 2.431.105

3. De financiële nota

Deze nota omvat het exploitatiebudget en de investeringsenveloppes.

Het exploitatiebudget is opgemaakt per kosten- en opbrengstenrubriek (blz 55) en is getotaliseerd

per beleidsdomein (blz 33).

Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 1.604.465 15.602.369 13.997.904

BEDRIJFSVOERING 6.116.759 716.694 -5.400.065

DIENSTVERLENING 49.935.512 42.834.340 -7.101.172

Totalen 57.656.736 59.153.403 1.496.667

Het investeringsbudget is samengesteld uit investeringsenveloppes en is eveneens getotaliseerd

per beleidsdomein (blz 34-51). Hierbij de transactiekredieten per beleidsdomein:

Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 2.654.500 9.798.683 7.144.183

BEDRIJFSVOERING 2.168.000 0 -2.168.000

DIENSTVERLENING 4.392.400 610.280 -3.782.120

Totalen 9.214.900 10.408.963 1.194.063

De ontvangsten omvatten 1.244.248 EUR investeringssubsidies en verkopingen voor een totaal

van 9.164.715 EUR (blz 51).

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010

Besluitvormings-
proces

 27 oktober 2014: Advies van College Burgemeester & Schepenen
 28 oktober 2014: Bespreking in Vast Bureau

Bijlagen  Budget 2015

Stemmen Unanimiteit

Besluit De Raad stelt het OCMW-budget 2015 vast. De gemeentelijke basisbijdrage van 11.783.610
wordt verhoogd met 280.000 zijnde het geraamd tekort van de over te nemen kinderopvang.

Met inbreng van de Gemeentelijke bijdrage bedraagt het resultaat op kasbasis 2.627.269 EUR en
is de autofinancieringsmarge gelijk aan 159.428. Het saldo van de autofinancieringsmarge is
beschikbaar voor teruggave aan de Stad.
[27 november 2014]

Punt 6 Rapportering na 3de 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.

 Bijlagen
o Personeel: VTE per beleidsitem
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Dominique Vanbossele vraagt hoe het komt dat er minder steunaanvragen zijn. De
voorzitter antwoordt dat de grootste verklaring bovenlokaal moet gezocht worden, namelijk de
verstrenging van de migratie. Verder heeft wij op geïnvesteerd in de sociale dienst om de dossiers
beter voorbereid te krijgen zodat wij een betere afweging kunnen maken in het bijzonder comité.
Raadslid Dominique Vanbossele verwijst ook naar de verstrenging van de
werkloosheidsuitkeringen. Financieel beheerder Luc Sabbe antwoordt dat men daar rekening
probeert met de houden maar dat het effect daarvan moeilijk in te schatten is. De voorzitter
antwoordt dat het OCMW inderdaad het laagste vangnet is. Hij verwijst ook naar een benchmark
met andere OCMW’s. Het zou nuttig zijn om deze eens toe te lichten voor de raad.

Raadslid Dominique Vanbossele hoeveel procent van het leefloon wordt gesubsidieerd. Financieel
beheerder Luc Sabbe antwoordt dat 65% wordt gesubsidieerd. In geval van artikel 60
tewerkstelling wordt 100% gesubsidieerd. Bij deze tewerkstelling krijgen de leerwerknemers een
loon dat echter groter is dan het leefloon. Luc Sabbe zal de precieze kost voor het OCMW van een
leerwerknemer berekenen en de raad hierover informeren op de volgende zitting.

Raadslid Frederik Benoit verwijst naar de stijging van de maaltijden in de lokale dienstencentra
een vraagt hoe deze kan verklaard worden. De voorzitter antwoordt dat we proberen de mensen
te stimuleren om naar het dienstencentrum te gaan. Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt of
men er zicht op heeft hoeveel forfait gerechtigden komen naar de dienstencentra. Voor die
doelgroep kunnen Riziv-inkomsten verkregen worden. Financieel beheerder Luc Sabbe zal dit
onderzoeken.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de rapportering na 3de kwartaal 2014.
[27 november 2014]

Punt 7 Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

Feitelijke
aanleiding

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

Lijst A - Terugvorderingen sociale dienst: leefloon € 18.522,05
- Terugvorderingen sociale dienst: huur & huurwaarborgen € 22.152,57
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 15.872,75

Lijst B - Diverse vorderingen € 7.943,61
€ 64.490,98

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

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

Financiële Budget Ok.



toetsing Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

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

2006 → 162.996,81 EUR
2007 → 107.933,81 EUR
2008 → 74.567,96 EUR
2009 → 81.322,05 EUR
2010 → 115.712,42 EUR
2011 → 111.168,85 EUR
2012 → 199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR
2014 → 58.454,82 EUR

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

 Lijst B – Andere oninbare vorderingen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijsten ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal
bedrag van 64.490,98 EUR.
[27 november 2014]

Punt 8 Aangaan leningen. Voorstel tot toewijzing na aanbestedingsopdracht.

Feitelijke
aanleiding

Budgetwijziging 2014 en het budget 2015.

Beoordeling In Raad van 28 augustus 2014 werd het lastenboek goedgekeurd voor het uitschrijven van een
aanbestedingsopdracht voor maximum 8.000.000 EUR op te nemen leningen. Er zijn 3 offertes
ingediend. Onderstaand het alfabetisch overzicht met opgave per perceel van de gevraagde
marge bovenop de IRS-rentevoet. Deze marge wordt uitgedrukt in basispunten (=bp) waarbij
100bp = 1%

 Perceel I - 20 jaar vast: 4.500.000 EUR
Bank gevraagde marge
Belfius 109 bp
ING 103 bp
KBC 81 bp

 Perceel II - 20 jaar vast: 1.500.000 EUR
Bank gevraagde marge
Belfius 105 bp
ING 103 bp
KBC 81 bp

 Perceel III - 10 jaar vast: 1.500.000 EUR
Bank gevraagde marge
Belfius 84 bp
ING 88 bp
KBC 69 bp

 Perceel IV - 10 jaar vast: 500.000 EUR
Bank gevraagde marge
Belfius 84 bp
ING 88 bp
KBC 69 bp

KBC scoort voor alle percelen het laagst.
Op basis van de IRS-rentevoet van 27 oktober vraagt KBC volgende rentevoet:
 Lening op 20 jaar → 1,38 + 0,81 = 2,19%
 Lening op 10 jaar → 0,76 + 0,69 = 1,45%

Overeenkomstig het lastenboek moet het OCMW tegen 30 april 2015 minstens 70% van het
gegunde bedrag bestellen. Indien minder, dan kan de Bank op het niet opgenomen bedrag een
verzakingsvergoeding factureren die berekend wordt als 3 maanden intrest op het niet bestelde
bedrag. De hiervoor weerhouden intrest is de euribor 3 maanden.

Gelet op:



 De planningsonzekerheid inzake investeringen en desinvesteringen in de periode t/m 30 april
2015;

 Het geraamd liquiditeitstekort tijdens dezelfde periode;
 De leningsopnamen (5.000.000+1.000.000) voorzien in de budgetwijziging 2014 en het

budget 2015;
 Het relevant verschil tussen de intrest op 20 jaar en deze op 10 jaar, namelijk 0,74%

Om deze redenen wordt voorgesteld om de percelen I en III te gunnen aan KBC.

Financiële
toetsing

Budget 5.000.000 in BW 2014 en 1.0000000 in budget 2015.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 28 augustus 2014: beslissing tot het uitschrijven van een lastenboek.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Gelet op de budgetwijziging 2014 en het budget 2015 waarin samen voor 6.000.000 EUR aan
leningen voorzien is, wordt na aanbesteding beslist om de percelen de percelen I en III toe te
wijzen aan de laagste bieder: KBC.
Concreet:
 4.500.000 EUR op 20 jaar op basis van IRS-rentevoet + 81 basispunten
 1.500.000 EUR op 10 jaar op basis van IRS-rentevoet + 69 basispunten
[27 november 2014]

Punt 9 Minimale levering van aardgas aan personen met een aardgasbudgetmeter. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De bestaande regeling wordt weinig benut. Willen we ervoor zorgen dat huishoudens gedurende
de winterperiode minimale levering van aardgas bekomen, dan dringt zich een gerichte
bekendmaking en een aanpassing van de werking op.

Beoordeling Sinds 2009 plaatst de netbeheerder een budgetmeter aardgas bij gezinnen die een
betalingsachterstand hebben. In tegenstelling tot de budgetmeter voor elektriciteit voorziet dit
systeem niet in een gegarandeerde minimumlevering wanneer het noodkrediet is opgebruikt.
Gezinnen dreigen zonder verwarming te vallen wanneer ze niet over de middelen beschikken om
opladingen te doen. Om dit te vermijden voerde de Vlaamse overheid in 2010 de minimale
levering van aardgas in. OCMW’s kunnen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking
stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De periode loopt van 1 december tot
1 maart. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden wordt deze periode verlengd.

Huishoudelijke afnemers die over onvoldoende middelen beschikken om hun budgetmeter voor
gas op te laden, kunnen zich tot het OCMW wenden. OCMW’s kunnen ook zelf initiatief nemen om
mensen in energiearmoede op te sporen. Ter detectie bezorgen de netbeheerders aan de OCMW’s
de gegevens van de klanten die hun budgetmeter niet opladen en zichzelf vermoedelijk uitsluiten
van aardgas.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist na sociaal onderzoek over de gegrondheid van
de hulpvraag en over de periode waarvoor er een tussenkomst verleend wordt. Het bedrag wordt
bepaald op basis van een indicatieve tabel die is opgesteld door de minister van energie. Een
gedeelte van de verleende hulp, 70% van de maximumbedragen bepaald in de indicatieve tabel,
wordt terugbetaald door de distributienetbeheerder; het saldo kan geboekt worden op het
energiefonds.

Gerichte bekendmaking
Voorgaande jaren werd het initiatief bekendgemaakt via de geijkte communicatiekanalen. Het
aantal personen dat een aanvraag om financiële steun richtte, was gering. Vorige winterperiode
ontvingen we slechts negen aanvragen. Acht aanvragers ontvingen een tussenkomst. Vanaf deze
winter willen we pro-actiever te werk gaan. We zouden alle personen die over een
aardgasbudgetmeter beschikken, aanschrijven. Gezinnen die in begeleiding zijn bij het OCMW
worden op de hoogte gebracht via hun maatschappelijk werker. Momenteel leven 547
huishoudens met een actieve budgetmeter aardgas.

Richtlijnen
Wanneer uit het sociaal onderzoek blijkt dat een huishouden over ontoereikende middelen
beschikt om voldoende aardgas te kunnen opladen, kan het BCSD een tussenkomst verlenen op
basis van gestandaardiseerd sociaal verslag.
We nemen volgende criteria als indicaties dat gezinnen met energiearmoede kampen:
er is een schuldinbouw in de aardgasbudgetmeter (bij elke oplading wordt er een gedeelte
afgehouden om energieschulden af te betalen)



er is een lopend budgetbeheer en de oplading van de aardgasbudgetmeter komt in het gedrang
wegens ontoereikende middelen
de cliënt beschikt over een inkomen waarvan het bedrag het barema leefloon niet overschrijdt
de cliënt komt in aanmerking voor een maandelijkse tussenkomst op basis van de berekening
REMI. Het BCSD kan op basis van een omstandig sociaal onderzoek en – verslag afwijken van
deze criteria.

Financiële impact
Voor 2014 ontvingen we € 90912,27 via het energiefonds om te besteden aan maatregelen van
preventieve en curatieve aard. Iets meer dan de helft van dit bedrag werd intussen besteed.
Wanneer we ervan uitgaan dat de helft van de gezinnen een beroep zou doen op de tussenkomst
en een schatting maken van de typologie van de woonst, ramen we de uitgave ten laste van het
energiefonds voor de volledige winterperiode op € 27334,35 (waarvan 1/3de nog in te boeken op
het energiefonds voor het jaar 2014).

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Wet van 04/09/2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW inzake de
begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden
inzake energielevering.

 Koninklijk Besluit van 14/02/2005 tot uitvoering van de wet van 04/09/2002 houdende
toewijzing van een opdracht aan de OCMW inzake de begeleiding en de financiële
maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

 Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
[Energiedecreet]

 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen
over het energiebeleid [Energiebesluit]

 Ministerieel Besluit van 13 september 2013 houdende vastlegging van de tabel betreffende de
hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de
winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.

Eerdere
beslissingen

 Raadsnota van 17/01/2008 betreffende Tussenkomstbeleid in de kosten van alle vormen van
energie.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het toekennen van tussenkomsten voor de minimale levering van
aardgas en legt de principes en criteria vast.
De raad gaat akkoord met de gerichte bekendmaking van het recht op minimale levering van
aardgas.
[27 november 2014]

Punt 10 Principebeslissing optreden als lokale entiteit voor fonds ter reductie van de globale
energiekost.

Feitelijke
aanleiding

In 2008 werd het Welzijnsconsortium voorgedragen als Lokale Entiteit (LE) voor de regio. 11
steden en OCMW’s van de regio ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met het
Welzijnsconsortium. Deze werd bekrachtigd in de respectievelijke politieke organen.
Er doen zich twee grote bewegingen voor:

1. De federale overheid is vanaf 1 januari 2015 als gevolg van de zesde staatshervorming
niet langer bevoegd voor het FRGE. De bevoegdheid wordt overgedragen naar
Vlaanderen, meer specifiek naar het Vlaams Energieagentschap.

2. Het Welzijnsconsortium kan, als gevolg van de evoluties inzake een interlokale
vereniging voor sociaal beleid, deze taak niet langer kan behartigen. De
samenwerkingsovereenkomsten met de verbonden gemeenten lopen slechts tot het
einde van 2014.

Daardoor dreigt de continuering van het FRGE in het gedrang te komen. Het OCMW Kortrijk heeft
alle know how in huis om deze taak van het Welzijnsconsortium over te nemen en als Lokale
Entiteit voor de regio op te treden.

Beoordeling Juridisch
Om door het FRGE erkend te worden als lokale entiteit gelden volgende bepalingen:
 over rechtspersoonlijkheid beschikken
 beschikken over de technische, juridische, financiële en boekhoudkundige expertise en

capaciteit
 kunnen werken volgens het derde investeerderprincipe
 sociale begeleiding garanderen
 erkend zijn als kredietverstrekker



Om de erkenning over te nemen vragen we het akkoord van alle partners die op heden een
samenwerkingsovereenkomst lopende hebben met het Welzijnsconsortium. Indien de lokale
besturen beslissen om het OCMW Kortrijk aan te duiden als lokale entiteit voor hun gemeente,
kan de aanvraag tot erkenning overgemaakt worden aan de bevoegde instantie. Vanaf 1 januari is
dit de bevoegdheid van het Vlaams Energieagentschap.

Het Welzijnsconsortium heeft specifiek voor het invullen van de voorwaarde ‘erkend zijn als
kredietverstrekker’, een samenwerkingsovereenkomst lopen met ‘Elk Zijn Huis n.v.’. Het OCMW
kan zelf instaan voor deze opdracht hetzij uitbesteden cf. de huidige manier van werken.

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. Op 01.01.2015 wordt het FRGE Brussel ontbonden. De
contracten met de lokale entiteiten zijn verlengd tot eind 2015. Tegen dan bekijken we hoe de
geregionaliseerde bevoegdheid aan Vlaamse kant wordt ingevuld. Wellicht zullen op dat tijdstip de
bestaande samenwerkingsovereenkomsten hernieuwd moeten worden.

In de regiobesturen loopt het besluitvormingsproces rond de opstart van een interlokale
vereniging voor sociaal beleid. Gezien de nauwe verwantschap van deze (nog op te richten)
vereniging met de doelstellingen en doelgroep van het FRGE (focus naar kwetsbare doelgroepen),
kan onderzocht worden in hoeverre het een optie is dat dit orgaan de toekomstige inbedding
vormt van het FRGE en optreedt als LE.

Budgettair
De LE draagt een boekhoudkundige verantwoordelijkheid voor het openstaande saldo, de rente
van de portefeuille en een goed beheer van de portefeuille. Kapitaal- en renteaflossingen
gebeuren via het Phoenix-systeem op een centrale rekening van het FRGE.
De huidige kapitaalslijn van € 3.000.000 is toegekend voor de periode van 1 oktober 2014 tot
eind december 2015 aan de LE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen.

Het openstaand kapitaal bedraagt op 30.09.2014 € 3 514 567,09. Bij de oprichting van het FRGE
werd bepaald dat de gemeenten zich borg dienden te stellen voor 95% van het ontleende kapitaal
van de LE. Eind 2010 nam de Vlaamse Overheid deze verantwoordelijkheid over.

De maximaal toe te kennen werkingsmiddelen worden berekend op de kapitaalslijn van €
3.000.000 en op het bereik van 15% van de doelgroep. Het Welzijnsconsortium kan op die basis
voor de periode 1 oktober 2014 - 31 december 2015 een maximum van € 112.800
werkingsmiddelen toegekend krijgen. De uitbetaling van de werkingsmiddelen gebeurt volgens
soort dossier (particulier, doelgroep, doelgroep-esco) en de status van het dossiers (50%
wanneer een dossier in akkoord gaat, 50% wanneer een dossier in omloop gaat).
Een aantal administratieve taken worden momenteel waargenomen door de kredietverstrekker
‘Elk Zijn Huis’. Een deel van het technische luik wordt opgevolgd door de medewerker die instaat
voor de opvolging van de dossiers vanuit de LE OCMW Poperinge. Deze manier van werken wordt
mee geëvalueerd en opgenomen in de te voeren procedure.

De werkingsmiddelen staan toe om het takenpakket naar behoren uit te voeren. We verwijzen
voor de personele en budgettaire impact naar het evaluatierapport van werkingsjaar 5 in bijlage.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Raadsnota zitting van 18 september 2008 betreffende het Fonds ter reductie van de globale
energiekost.

 Raadsnota zitting van 17 september 2014 betreffende de verlenging overeenkomst tussen
Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen en FRGE Brussel en regionalisering van het
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

Bijlagen  Evaluatierapport werkingsjaar 5.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Principieel akkoord om de procedure op te starten om op te treden als Lokale Entiteit (LE) voor de
13 gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen.
[27 november 2014]

Punt 11 Samenwerkingsovereenkomst Pamperbank Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

In het kader van het Programma Consumentenzaken en het Programma Armoede willen de stad
en het OCMW mensen sterker en bewuster maken, verenigen en informeren over hun rechten en



mogelijkheden. Tevens willen we gezinnen (en kinderen) in armoede ondersteunen bij hun
dagdagelijkse uitgaven.
Voor gezinnen met kleine kinderen is het aankopen van luiers een niet onbelangrijke
uitgavenpost. Een Pamperbank zamelt luieroverschotten in bij de brede bevolking en verdeelt
deze over gezinnen in armoede.

De Pamperbank Kortrijk wordt gelokaliseerd in Startpunt, gebouw Damastweversstraat 1, waar de
ruilwinkel Mama’s voor Mama’s reeds actief is. Sinds kort worden daar al luiers verkocht binnen
dezelfde voorwaarden als deze van de West-Vlaamse Pamperbanken. De vraagprijs is er €1 voor
25 luiers. Er zijn beperkingen qua doelgroep en ook op het aantal luiers die per maand kunnen
aangekocht worden.

De momenteel beschikbare luiers bij Mama’s voor Mama’s werden in de groothandel aangekocht.
Het opstarten van een brede inzameling van luieroverschotten moet een extra aanbod van luiers
genereren. Tevens wordt hiermee ook de solidariteit van de bevolking met gezinnen met kinderen
in armoede bevorderd.

De kosten voor de opstart van de Pamperbank zijn beperkt. Enkel dient geïnvesteerd in de
aankoop van een aantal inzamelboxen (kostprijs €30), de regelmatige bekendmaking van het
project en een lokaal. We stellen voor om verder te werken vanuit Startpunt - het lokaal van
Mama’s voor Mama’s.
De nodige ondersteuning op het vlak van logistiek kan geboden worden via de Leerwerkplaats,
o.m. het ophalen van de inzamelboxen bij de inzamelpunten en het sorteren en verpakken van de
luiers.

Voor de opstart van de Pamperbank Kortrijk stellen we voor om een samenwerkingsovereenkomst
met Pamperbank West-Vlaanderen – cvba Samen Sterker – af te sluiten. Op die manier komen we
binnen een netwerk van bestaande pamperbanken (momenteel in 13 gemeenten), kunnen we hun
logo gebruiken en beroep doen om de ontwikkelde ervaring en expertise.
Voor de loutere samenwerking is geen financiële vergoeding voorzien.

Financiële
toetsing

Budget Geen specifiek budget maar gelet op beperkt bedrag, op te vangen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Ontwerptekst van de Samenwerkingsovereenkomst

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met het afsluiten van de Samenwerkingsovereenkomst met Pamperbank
West-Vlaanderen – cvba Samen Sterker.
[27 november 2014]

Punt 12 Indienen technisch financieel plan voor zorgcampus Bellegem. 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.

In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed en gaf opdracht aan
het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp, het
voorontwerp op te maken en voor te leggen op de Raad van 16 oktober 2014.
In zitting van 16 oktober 2014 besliste de raad om het dossier in 1 fase uit te voeren en daarbij



te kiezen voor het systeem van prefinanciering voor Vipa en onder deze vorm het TFP verder op
te maken. De raad keurde het voorontwerp goed en gaf opdracht aan het ontwerpteam om aan
de hand van de geformuleerde opmerkingen op het voorontwerp en het opnemen van een
buurthuis de verdere documenten voor het technisch financieel plan op te maken om voor te
leggen in de raad van november 2014, rekening houdend met een uitvoering in 1 fase en
prefinanciering. De raad gaf opdracht om een intentieverklaring te vragen aan de Stad voor de
erkenning van het buurthuis. De Raad gaf eveneens opdracht om het goedgekeurde voorontwerp
in de dienen bij het subsidiedossier van V.M.S.W. voor de flats, het buurthuis en de
infrastructuurwerken.

Beoordeling Het technisch financieel plan voor de realisatie van de zorgcampus Bellegem wordt goedgekeurd.
Het voorgestelde masterplan omvat:
De realisatie van een woonzorgcentrum van 96 woongelegenheden in Bellegem ter vervanging
van 48 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Lichtendal en een gedeeltelijke vervanging
van het woonzorgcentrum Sint Jozef met 48 woongelegenheden.
Voor dit project wordt een technisch financieel plan ingediend en wordt een principieel akkoord
voor subsidiëring aangevraagd waarbij wordt geopteerd voor prefinanciering . Dit project wordt
gelijktijdig gerealiseerd met de bouw van 24 sociale flats op dezelfde site in samenwerking met
het VMSW en een buurthuis (beide projecten niet gesubsidieerd door VIPA).

Planning start uitvoering: 2016-2017

De Raad beslist om aan Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden
(VIPA) een aanvraag tot goedkeuring van het Technisch Financiële plan in te dienen met het oog
op het verkrijgen van een Principieel akkoord.
In zitting van 16 oktober 2014 besliste de Raad om het TFP voor VIPA als een dossier met
prefinanciering in te dienen. Dit om het volledige project (WZC, buurthuis, serviceflats en
infrastructuurwerken) in 1 bouwkundige fase te kunnen uitvoeren.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in meerjarenplan 2015-2019.

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

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

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

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

zorgcampus St Jozef.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus St Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.



Bijlagen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad beslist om aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden
(VIPA) een aanvraag tot goedkeuring van het Technisch Financiële plan voor zorgcampus
Bellegem in te dienen en een principieel akkoord voor subsidiëring aan te vragen waarbij
geopteerd wordt voor het systeem van prefinanciering.
[27 november 2014]

Punt 12 bis WZC Bellegem: dringende beslissing inzake VIPA-subsidie.

Feitelijke
aanleiding

Prefinanciering van VIPA-subsidie met betrekking tot het bouwen van het woonzorgcentrum
‘Bellegem’: Omschrijving van principe.

1. Samenstelling van het project, 3 functies:

 Woonzorgcentrum
 Aanleunflats
 Buurtcentrum / dienstencentrum

2. Verschillende snelheden inzake subsidietoekenning.

 Aanleunflats en buurtcentrum worden gesubsidieerd door VMSW, we verwachten in 2015 de
subsidietoekenning.

 Het woonzorgcentrum wordt principieel gesubsidieerd door VIPA, maar er zijn heel veel
aanvragen en de beschikbare kredieten heel beperkt. In 2015 zou geen enkel dossier
toegekend worden, we weten niet wanneer de subsidie voor Bellegem beschikbaar komt.

3. Bouwtechnisch pleidooi om het project in één fase te bouwen.

 Op basis van de verschillende snelheden in subsidietoekenning, zou het project normaal in 2
fasen gerealiseerd worden:
→ eerst flats en buurtcentrum
→ vervolgens woonzorgcentrum

 Deze werkwijze heeft 2 nadelen:

a) Financieel.
Vermits woonzorgcentrum, flats en buurtcentrum gebouwd worden op één
gemeenschappelijke sokkel (waarin ondergrondse garages) betekent gefaseerde realisatie
volgens de architecten een meerkost van minimaal 1.000.000 EUR (+ BTW + ereloon)



b) Twee bouwfasen resulteren in een langere bouwperiode met bijkomende hinder voor de
omwonenden.

Op basis van bovenstaande is het wenselijk om het project in één bouwfase te realiseren.

Beoordeling 4. Prefinanciering van de VIPA-subsidie

Het dossier tot aanvraag van VIPA-subsidie wordt eind november 2014 ingediend. De Overheid
biedt hierbij de mogelijkheid dat het OCMW de VIPA-subsidie (geraamd op 6.850.000 EUR)
prefinanciert. In dat geval kunnen VIPA-diensten op korte termijn groen licht geven om de
bouwwerken te starten. Ongeacht de prefinancieringsoptie volgt het dossier dan de gewone
procedure voor toekenning van de subsidie.

Op basis van de huidige intrest op korte termijn kost de prefinanciering max. 100.000 EUR per
jaar. In het OCMW-meerjarenplan zijn deze jaarlijkse meerkosten opgenomen voor 2016 t/m
2019. Het OCMW beschikt einde 2019 nog over 2.341.000 EUR aan reserves voor eventuele
uitzonderlijke kosten. Verder engageert het OCMW zich om ondertussen bijkomende
desinvesteringen voor te bereiden en eventueel investeringen uit te stellen zodat het OCMW bij
gebrek aan VIPA-subsidie zelf instaat voor de financiering van deze 6.850.000EUR.

Bij het indienen van een VIPA-dossier met verzoek tot prefinanciering vraagt de subsidiërende
Overheid dat de Gemeente zich onafhankelijk van de OCMW-engagementen borg stelt voor
betaling van de prefinancieringskosten en ook voor het subsidiebedrag (geraamd op 6.850.000
EUR) in geval de VIPA-subsidie uiteindelijk niet zou toegekend worden. Deze verklaring van de
Gemeente moet toegevoegd worden aan het VIPA-dossier.

Financiële
toetsing

Budget Prefinancieringskost is voor vier jaar opgenomen in de budgetten.
Bij weigering van VIPA-subsidie zullen de nodige budgetten voorzien
worden.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  Gelet op de architecturale verwevenheid in Bellegem tussen de te bouwen flats en het te
bouwen woonzorgcentrum waarbij het wenselijk is dat beide projecten simultaan gerealiseerd
worden;

 Gelet op de vaststelling dat de Overheid veel achterstel heeft bij toekenning van VIPA-
subsidies;

 Gelet op het gegeven dat het OCMW beide projecten samen zou kunnen realiseren mits de
VIPA-subsidie door het OCMW mag geprefinancierd worden;

 Gelet op de vraag van VIPA waarbij de Stad zich bij OCMW-prefinanciering van de VIPA-
subsidie moet borg stellen voor kosten en prefinanciering en in de worst case ook voor de
investeringssubsidie;

De raad beslist dat als de Stad een borgstelling aflevert voor de VIPA-subsidies van het
woonzorgcentrum “Bellegem”, dan zal het OCMW bij niet-toekenning van deze subsidies het
bedrag van de subsidie ten laste nemen van de eigen OCMW-budgetten door bijkomende
desinvesteringen en/of door schrapping/inperking van andere investeringsprojecten.
[27 november 2014]

Punt 13 Voorontwerp zorgcampus Bellegem. 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
mei 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.

In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed en gaf opdracht aan
het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp, het
voorontwerp op te maken en voor te leggen op de Raad van 16 oktober 2014.

In zitting van 16 oktober 2014 besliste de raad om het dossier in 1 fase uit te voeren en daarbij
te kiezen voor het systeem van prefinanciering voor Vipa en onder deze vorm het TFP verder op
te maken. De raad keurde het voorontwerp goed en gaf opdracht aan het ontwerpteam om aan
de hand van de geformuleerde opmerkingen op het voorontwerp en het opnemen van een
buurthuis de verdere documenten voor het technisch financieel plan op te maken om voor te
leggen in de raad van november 2014, rekening houdend met een uitvoering in 1 fase en
prefinanciering. De raad gaf opdracht om een intentieverklaring te vragen aan de Stad voor de
erkenning van het buurthuis. De Raad gaf eveneens opdracht om het goedgekeurde voorontwerp
in de dienen bij het subsidiedossier van V.M.S.W. voor de flats, het buurthuis en de
infrastructuurwerken.

Beoordeling Het Technisch Financieel Plan (TFP) wordt in dezelfde raadszitting in een afzonderlijke nota
goedgekeurd. Het dossier zal nu ter goedkeuring ingediend worden bij VIPA.
Het voorontwerp voor de bouw van de assistentiewoningen en het dossier infrastructuur wordt
goedgekeurd en ingediend bij VMSW.
De 2de schijf van 50% op de 15% van het ereloon of € 87.563,17 excl. 21% BTW, voorzien bij
voorlegging van het voorontwerp mag aangerekend worden.
In zitting van 16 oktober 2014 besliste de Raad om het TFP voor VIPA als een dossier met
prefinanciering in te dienen. Dit om het volledige project (WZC, buurthuis, serviceflats en
infrastructuurwerken) in 1 bouwkundige fase te kunnen uitvoeren.
Omdat we de realisatie van dit project in Bellegem prioriteit willen geven stellen we voor om,
zodra het ingediende dossier door VIPA en VMSW ontvankelijk verklaard is, te starten met de
opmaak van het uitvoeringsdossier. Zo kunnen we op het moment dat VIPA ons dossier
goedkeurt, onmiddellijk aanbesteden en op die manier tijd winnen. De tijdswinst bedraagt 120
kalenderdagen, de termijn voorzien in het lastenboek voor de opmaak van het
uitvoeringsontwerp, plus 45 kalenderdagen, termijn voor de opmaak van het
aanbestedingsdossier.
De kosten voor de opmaak van het uitvoeringsdossier bedragen 30% van het voorziene ereloon,
of € 350.252,82 excl. 21% BTW. Dit ereloon is voorzien op de begroting gezien we opteerden
voor het systeem van prefinanciering. De opmaak van het uitvoeringsontwerp zal, in overleg met
de ontwerper, in 3 fases gebeuren. Na elke fase wordt 1/3 van het voorziene ereloon
gefactureerd.

Planning dossierverloop tot start der werken
Begin december 2014:

 indienen voorontwerpdossier infrastructuur + voorontwerpdossier gebouwen VMSW
Januari-maart 2015:

 voorbereiding plenaire vergadering en opmaak dossier bouwvergunning voor zowel
gebouw als infrastructuur

 Overleg stadsdiensten ivm bouwvergunning in 2 dossiers of samen in 1 dossier ( infra en
bouw )

Januari/februari 2015:
 Afronden van afspraken ivm het domein
 garageweg Bellegemstraat definitieve afspraken met eigenaars
 Garageweg Dotteneisestraat definitieve afspraken met eigenaars
 Afspraken ivm eventuele grondverkoop aan 2 gebuur voor uitbreiding tuin.

Februari 2015
 Infovergadering met VMSW en VIPA als voorbereiding op de projectvergadering

Maart 2015:
 plenaire vergadering

Maart-april 2015:
 Opmaak verslag plenaire vergadering (VMSW - Marieke Gijseghem) – 2 weken

April 2015:
 Goedkeuring verslag

7 mei 2015
 Afleveren bouwaanvraagdossier (14 dagen voor de Raad)

21 mei 2015:
 Goedkeuring dossier in de Raad OCMW / vraag of bouwaanvraag mag ingediend worden

22 mei 2015:
 Indienen bouwaanvraag bij Provincie

Mei-oktober 2015:
 Opmaak uitvoeringsdossiers door BURO II & ARCHI+I / Dumoulin (1 aanbesteding)

afspraken ivm elektronisch dossier in 3P met OCMW ivm lay out inschrijvingsbiljet,
opmaak administratieve bepalingen, …

 Het nieuwe Bouwtechnisch Bestek Woningbouw is te gebruiken voor de opmaak van het



uitvoeringsontwerp.
15 oktober 2015:

 voorleggen uitvoeringsdossier aan Raad
16 oktober 2015:

Indienen uitvoeringsdossiers bij VMSW en VIPA (definitief ontwerp)
Februari 2016:

 Goedkeuring def. ontwerp door VMSW en VIPA
Maart 2016:

 Publicatie / aanbesteding, loop tijd 46 dagen, elektronische aanbesteding
Mei 2016:

 opening en rekenkundig nazicht
Juni 2016:

 Verslag van nazicht
Juli 2016:

 Voorstel van plaatsing van de opdracht door Raad en doorsturen ter goedkeuring naar
VMSW en VIPA

December 2016:
 Goedkeuring VMSW
 Plaatsing van de opdracht

Februari 2017:
 Start der werken

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in BW 2014 en meerjarenplan 2015-2019.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

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

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

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

zorgcampus St Jozef.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus St Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.

Bijlagen  Afzonderlijke raadsnota met de goedkeuring van het Technisch Financieel Plan.
 Dossiersamenstelling VMSW Voorontwerp bouw van de assistentiewoningen

1 situatieplan op kadastrale schaal 1/2500 of 1/1250
2 Inplantingsplan op minimale schaal van 1/500,
3 Grondplannen, gevelplannen en sneden
4 Simulatietabel
5 Inlichtingenfiche
6 Ontwerpnota door architect
7 Ontwerpnota door stabiliteitsingenieur
8 Ontwerpnota door ingenieur technieken
9 E-peilberekening door EPB-verslaggever
10 Advies voorontwerp door veiligheidscoördinator ontwerp
11 Advies voorontwerp door bodemsaneringsdeskundige (BSD)
12 Diepsonderingsverslag



 dossier infrastructuurwerken

1 algemeen liggingsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000
2 grondplan van de bestaande toestand op schaal 1/500 of 1/250
3 plan met aanduiding van de nutsleidingen en riolering
4 grondplan voorontwerp op schaal 1/500 of 1/250
5 een verklarende nota waarin minstens volgende gegevens vermeld worden:
6 een gedetailleerde raming

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het voorontwerp voor de bouw van de assistentiewoningen, het buurthuis en het
dossier infrastructuurwerken goed en geeft opdracht om het dossier ter subsidiëring in te dienen
bij VMSW.

De raad beslist dat de volgende 50% van de 15% ereloon voor de opmaak van het voorontwerp
mag aangerekend worden.

De raad beslist dat er gestart wordt met de opmaak van het uitvoeringsdossier volgens
bovenvermelde planning zodra ons dossier ontvankelijk verklaard wordt door beide subsidiërende
overheden.
[27 november 2014]

Punt 14 Indienen technisch financieel plan voor zorgcampus Sint-Jozef.

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
4/6/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek. De jury oordeelde dat het ontwerp van team E best
beantwoordde aan de in het bestek beschreven conceptnota en bouwprogramma.
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.

In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed en gaf opdracht aan
het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp, het
voorontwerp op te maken en voor te leggen op de Raad van 16 oktober 2014.
In zitting van 16 oktober 2014 keurde de Raad het voorontwerp goed en gaf richtlijnen aan de
ontwerper voor de opmaak van de documenten voor het technisch financieel plan voor
zorgcampus Sint-Jozef. In het kader van de optimalisatie van de subsidiëring werd een
voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor een volwaardig dienstencentrum.

Beoordeling Het technisch financieel plan voor de realisatie van de zorgcampus Condédreef wordt
goedgekeurd. Het voorgestelde masterplan omvat:
 De realisatie van een woonzorgcentrum van 132 woongelegenheden , ter vervanging van de

resterende 129 woongelegenheden WZC , en 3 woongelegenheden Centrum voor Kortverblijf
op dezelfde site van het huidige woonzorgcentrum. Voor dit project worden VIPA-subsidies
aangevraagd.

 De realisatie van een dagverzorgingscentrum aansluitend op het WZC Sint Jozef, ter
vervanging van het dagverzorgingscentrum De Kolleblomme te Heule. Voor dit project
worden eveneens VIPA-subsidies aangevraagd.

 De realisatie van een Lokaal Dienstencentrum ter vervanging van het huidige Lokaal
Dienstencentrum “De Condé”, Condédreef 16, 8500 Kortrijk. Voor dit project worden
eveneens VIPA-subsidies aangevraagd

 De realisatie van een buitenschoolse Kinderopvang. (niet subsidiabel)

Planning start uitvoering: 2019



De Raad beslist om aan Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden
(VIPA) een aanvraag tot goedkeuring van het Technisch Financiële plan in te dienen met het oog
op het verkrijgen van een Principieel akkoord.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in meerjarenplan 2015-2019.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 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 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.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus Sint-Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.

Bijlagen Documenten technisch financieel plan.

1 Identificatie + omschrijving project

2 ondertekende notulen

3 statuten

4 goedgekeurd zorgstrategisch plan

5 verklaring op erewoord (20-jaarregel)

6 huidige infrastructuur

6.1 het historische en architectonische belang

6.2 de leeftijd

6.3 functionaliteit

6.4 gebruiksintensiteit

6.5 leefbaarheid

6.6 energie-efficiëntie

6.7 voor-en nadelen

7 toekomstige infrastructuur

7.1 Goedgekeurd zorgstrategisch plan

7.1.1 de doelgroep

7.1.2 de geplande capaciteit per onderdeel

7.1.3 de fasering

7.1.4 geplande uitvoeringstermijnen met kostenraming

8 financieel plan

9 kopie notariële akte

10 brandweeradvies (OF verslag overleg)

11 de plannen

12 conceptnota

13 verslag over gevolg aanbevelingen

14 raming

15 oppervlakteberekening



16 bodemattest

17 Initieel programma van Eisen

18 aanvinklijst criteria duurzaam bouwen

19 akkoordbrief

20 verklaring integratie kunstwerk

21 Controle van de verwantschapsband

22 Eigen beoordeling

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist om aan Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden
(VIPA) een aanvraag tot goedkeuring van het technisch financieel plan voor zorgcampus Sint-
Jozef in te dienen met het oog op het verkrijgen van een principieel akkoord.
[27 november 2014]

Punt 15 Voorontwerp zorgcampus Sint-Jozef. 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.

In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed en gaf opdracht aan
het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp, het
voorontwerp op te maken en voor te leggen op de Raad van 16 oktober 2014.
In zitting van 16 oktober 2014 keurde de Raad het voorontwerp goed en gaf richtlijnen aan de
ontwerper voor de opmaak van de documenten voor het technisch financieel plan voor
zorgcampus Sint-Jozef. In het kader van de optimalisatie van de subsidiëring werd een
voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor een volwaardig dienstencentrum.

Beoordeling Het technisch financieel plan wordt goedgekeurd (zie afzonderlijke nota). Het dossier mag ter
financiering ingediend worden bij Vipa. De 2de schijf van 50% op de 15% van het ereloon of €
106.748,55 exclusief 21% BTW, voorzien bij voorlegging van het voorontwerp mag aangerekend
worden.
Er wordt gewacht op het principieel akkoord van Vipa om te starten met de opmaak van het
uitvoeringsdossier.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in BW 2014 en meerjarenplan 2015-2019.

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 art. 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 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 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.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus Sint-Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.

Bijlagen Afzonderlijke raadsnota met de goedkeuring van het technisch financieel plan.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist dat de volgende 50% van de 15% ereloon voor de opmaak van het voorontwerp
mag aangerekend worden.
De raad beslist dat er gewacht wordt met de opmaak van het uitvoeringsdossier tot er een
principieel akkoord van Vipa is betreffende de subsidiëring van het project.
[27 november 2014]

Punt 16 Restauratie inkomgeheel en buitenschil kapel Vanackershof. Goedkeuring bestek en
subsidieaanvraag.

Feitelijke
aanleiding

De restauratie van de geklasseerde inkompoort en de restauratie van de buitenschil van de kapel
worden 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.
In zitting van 28 augustus 2014 keurde de Raad het lastenboek, opgesteld door architectuur- en
restauratiebureau Demeyere Joseph & Alex, en de gunningswijze goed en gaf opdracht om het
restauratiedossier voor preadvies in te dienen bij Onroerend Erfgoed.
Op 14 oktober 2014 ontvingen we het preadvies van Onroerend Erfgoed en gaven opdracht aan
de architecten om het bestek aan te passen aan de opmerkingen geformuleerd in dit preadvies.

Beoordeling De ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratie beschermd inkomgeheel en kapel
Vanackershof, Hoog Mosscher te Kortrijk” werd gegund aan Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te
8500 KORTRIJK.
In het kader van die opdracht werd op 22 oktober 2014 een bestek met nr. 109 opgesteld door de
ontwerper, Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 106.986,65 excl. of € 129.453,85 incl. 21%
BTW.
De opdracht zal gegund worden bij wijze van open aanbesteding.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het totaal van de subsidieerbare posten bedraagt €100.758,65 excl. 21% BTW. 60% van het
subsidieerbaar deel kan gesubsidieerd worden door Vlaamse Gemeenschap dienst Onroerend
Erfgoed West-Vlaanderen, en 20% door de Provincie via de Vlaamse overheid. Daarom vragen we
goedkeuring om het definitieve dossier ter subsidiëring in te leiden bij Onroerend Erfgoed, Koning
Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 Brugge.

Financiële
toetsing

Budget 150.000 euro.

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 art. 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.

 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'.

 28/08/2014: 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.

Bijlagen Restauratiedossier opgesteld door Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bestek met nr. 109 van 22 oktober 2014 en de raming voor de opdracht “Restauratie
beschermd inkomgeheel en kapel Vanackershof, Hoog Mosscher te Kortrijk”, opgesteld door de
ontwerper, Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 106.986,65 excl. of € 129.453,85 incl. 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Gemeenschap dienst
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 Brugge (Sint-
Michiels).
Het standaard publicatieformulier zal ingevuld worden en de opdracht zal bekend gemaakt worden
op nationaal en Europees niveau zodra ons dossier door Onroerend Erfgoed goedgekeurd is.
[27 november 2014]

Punt 17 Restauratiedossier Begijnhof Fase 8: Woning 7 tot en met 9. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het dossier dat ingediend werd voor pre-advies is aangepast aan de opmerkingen van Onroerend
Erfgoed, geformuleerd in hun advies van 15 juli 2014. Het aangepaste definitief dossier dient nu
voor aanvraag van subsidiëring doorgestuurd naar de subsidiërende overheid. Aansluitend bij de
goedkeuring door de subsidiërende overheid kan het dossier worden aanbesteed.

Beoordeling In dit aangepaste dossier is nog geen rekening gehouden met het onderzoek naar mogelijk
bijkomende isoleringswerken. Dit onderzoek dat uit gaat van Onroerend Erfgoed en is afgerond,
doch de Architecten Stoop en Pauwels hebben de eindverantwoordelijkheid en eisen verschillende
bijkomende testen van het bestuur vooraleer zij de toepassing ervan overwegen. Het
onderzoeksteam van Onroerend Erfgoed is door het bestuur om meer uitleg gevraagd, vooral wat
betreft de gevraagde testen.
Isolerende maatregelen die ook opgelegd zijn vanuit de EPB regelgeving bij Erfgoedgebouwen zijn
wel opgenomen, zo ook de beperkte isolatie van de ramen; dit gebeurt door plaatsing van dunne
isolerende beglazing, passend in de historische raamconstructies.

Bij de goedkeuring van het meerjarig subsidiedossier is voor fase 8, woningen 7 t/m 9, een totale
raming van €1.798.452,72 exclusief BTW goedgekeurd. Hierbij is een subsidiabele raming van €
1.380.848,53 opgenomen als plafond voor de subsidiëring van deze drie woningen.

Na aanpassing van het lastenboek en meetstaat aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed en
deze van het bestuur, werd het luik archeologie opgenomen en foutieve beoordelingen van
subsidieerbare posten werden gecorrigeerd. Dit resulteert voor deze woningen 7 t/m 9 in een
lagere raming dan wat voorzien was in de Meerjarenovereenkomst.

De herwerkte raming met kostprijs berekend op jaar van goedkeuring wordt nu:
€ 1.738.944,25 exclusief BTW in plaats van € 1.798.452,72 in de Meerjarenovereenkomst of
€ 1.843.280,91 inclusief 6%BTW in plaats van € 1.906.359,88 in de Meerjarenovereenkomst.

De subsidieerbare werken bedragen in het geactualiseerde definitieve dossier:
€ 1.328.306,40 exclusief BTW in plaats van € 1.380.848,53 in de Meerjarenovereenkomst of
€ 1.445.028,70 inclusief 6% BTW in plaats van € 1.463.699,44 in de meerjarenovereenkomst.



De premieberekening gebeurt op de bedragen inclusief BTW. De nieuwe premieberekening,
inclusief kosten en BTW voor de Vlaamse Gemeenschap (60 % op subsidieerbare bedragen+ 10%
algemene kosten) en Provincie ( 20 % op subsidieerbare bedragen+ 10% algemene kosten) zal
lager zijn vermits dit gebaseerd is op de nieuwe lagere raming dan wat in het meerjarig
subsidiedossier was goedgekeurd. De premie zal dus maximaal €1.168.909,63 excl. BTW
bedragen, of € 1.239.044,21 incl. BTW.

Voor het OCMW betekent dit eigen middelen te voorzien voor een bedrag van
€ 604.236,70 inclusief BTW voor de restauratie en
€ 184.328,09 inclusief BTW voor de erelonen van de architecten

Indien de Raad dit dossier goedkeurt zal mits ontvankelijk verklaring van dit definitieve dossier
door de subsidiërende overheid worden overgegaan tot Europese aanbesteding.
De werken dienen volledig uitgevoerd te zijn, uiterlijk 5 jaar na de ontvankelijk verklaring van het
dossier.

Financiële
toetsing

Budget 2.094.977 euro inclusief BTW en ereloon.

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 15.

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

 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 20 september 2013: Goedkeuring verleend aan de aanpassing van de meerjarige

subsidieovereenkomst.
 Raad van 28 augustus 2014: Goedkeuring verleend aan het dossier voor Pre-advies, opdracht

werd gegeven dit dossier voor Pre-advies door te sturen naar de subsidiërende overheid.

Bijlagen  Lastenboek
 Plannen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het definitief dossier Fase 8, woningen 7 t/m 9.
Er wordt opdracht gegeven dit definitief dossier voor ontvankelijk verklaring door te sturen naar
de subsidiërende overheid.
Er wordt goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden en gunningswijze van Fase 8.
Er wordt opdracht gegeven over te gaan tot Europese aanbesteding, mits ontvankelijk verklaring
van het definitief dossier door de subsidiërende overheid.
[27 november 2014]

Punt 18 Heropbouw logementshuis Sint-Denijsestraat 81. Goedkeuring aangepast voorontwerp
en raming.

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.
Er werd een stedenbouwkundig attest aangevraagd en een subsidieaanvraag ingediend bij VMSW
De sloping van het gebouw kan voor 100% gesubsidieerd worden. De nieuwbouw kan
gesubsidieerd worden met een renteloze lening (-1%).
In zitting van 14 maart 2014 werd omwille van de dringendheid van de sloping van het pand, en
in akkoord met VMSW, beslist om het dossier op te splitsen in een dossier sloop en een dossier
nieuwbouw.



Beoordeling Het ingediende voorontwerp voorzag aan de straatzijde een winkel en een studio aangepast voor
andersvaliden achteraan in de tuin. Op de eerste verdieping waren drie kamers voorzien en op de
tweede en derde verdieping telkens twee (7 kamers in totaal). Deze kamers, met eigen sanitair,
hadden een oppervlakte van 18 m². Op heden bepaalt de kwaliteitsnorm voor wonen (het
kamerdecreet en de wooncode) een minimum van 15 m².
De centrale gemeenschappelijke kookruimte had een oppervlakte van 18 m². Hier was ook een
sanitair voorzien. Bij deze leefruimte was een gemeenschappelijk terras voorzien dat zich op het
dak bevindt van het lager gelegen gedeelte van de berging van de winkel.
Voor de kamerbewoners was ook een fietsenberging voorzien evenals een kleine berging.
De studio, toegankelijk via het binnengebied, was aangepast voor andersvaliden en heeft een
oppervlakte van 37 m².
De Raming voor dit project was € 831.478 waarvan € 638.478 betoelaagd.
Dit voorontwerp werd ter subsidiëring ingediend bij VMSW en er werd een stedenbouwkundig
attest aangevraagd.

NOTA DOSSIERADVIES DOOR VMSW (zie bijlage):
Er bestaan bij de VMSW geen voorschriften aangaande kamerbewoning. Door VMSW worden de
normen uit de sociale woningbouw gehanteerd i.p.v.de normering van het kamerdecreet. Hierbij
wordt een gemeenschappelijke ruimte gevraagd van 36 m² voor 8 personen terwijl het
kamerdecreet een oppervlakte vereist van minimaal 1,5 m² per persoon of 12 m² voor 8
personen.
De grootte van de studio achteraan voldoet wel voor de VMSW met name 34 m² terwijl de Stad
Kortrijk 38 m² vraagt.
Indien men de gemeenschappelijke ruimte mee wil opnemen in de VMSW-simulatietabel dient er
bij de oppervlakte van de studio nog m² over te blijven ten opzichte van de WO max. zijnde 44
m². Dit betekent dat de studio ook niet te groot mag zijn.
VMSW vraagt om een grotere gemeenschappelijke buitenruimte te voorzien. Graag wordt er
geopteerd om de trappen volledig binnenshuis te voorzien

BEOORDELING STEDENBOUW STAD KORTRIJK
Het stedenbouwkundig attest was gunstig met volgende opmerkingen/voorwaarden:
Op heden kan de studio achteraan niet vergund worden omdat dit in strijd is met de voorschriften
van het BPA. Deze is echter in herziening en zal vervangen worden door een RUP waarbij de
gevraagde bestemming zal herbekeken worden in een ruimere planologische context.
Een gelijkvloerse winkel wordt als minder relevant beschouwd gelet op het feit dat er op de kop
van het Prado-project ook sociale economie wordt voorzien.
Er wordt expliciet vermeld dat de dakkapellen volgens het BPA 1 meter dienen achteruit te liggen
t.o.v. de voorgevel.
Dit is zeer nadelig voor de kamers bovenaan die hierdoor gemakkelijk 1,5 m² verliezen.
Bij de inrichting van de kamers werd rekening gehouden met de bepalingen van het kamerdecreet
en ook de gemeenschappelijke keuken is ruim genoeg.
De studio dient wat groter te zijn om als zelfstandige woning te kunnen fungeren, minimum 38
m². De Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid is hier niet van
toepassing. De voorziene fietsenberging dient wat ruimer opgevat te worden, 1,5 m² per persoon.

NIEUW AANGEPAST VOORONTWERP EN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
In dit kader heeft de architect het voorontwerp herwerkt rekening houdend met de geformuleerde
opmerkingen door zowel VMSW als de stedenbouwkundige dienst van de stad:
De kamers, met een beperkt eigen sanitair, hebben in het nieuwe ontwerp een oppervlakte van
18 m³. De gemeenschappelijke ruimte is nu in totaal 36 m² en wordt uitgesplitst over twee
niveaus.
Door de buitentrappen te schrappen en de circulatie volledig in de binnenruimte te voorzien wordt
ook de buitenruimte (terras + tuin) vergroot. Op het gelijkvloers wordt aan de straatzijde een
kamer voor een bewoner met beperkte mobiliteit van 22m² voorzien. Dit i.p.v. de winkelruimte.
De vrijgekomen ruimte achteraan het terrein wordt benut voor de realisatie van de
fietsenbergingen en de vuilnisbergingen.
Met deze aanpassingen aan het ontwerp wordt aan de eisen van VMSW voldaan.
We voorzien dus een totaal van 7 kamers (6 x 18 m² en 1 x 22 m²), 2 gemeenschappelijke
ruimtes (totaal 36 m²) en gemeenschappelijke bergingen van 46 m², circulatie inbegrepen.
Deze nieuwe aangepaste invulling is mogelijk door het schrappen van de winkelfunctie (47m²) en
aansluitende halfondergrondse berging (43m²) waardoor er ruimte vrijkomt om de
gemeenschappelijke ruimtes en de buitentrappen in het hoofdbouwvolume te voorzien.
De opname van de gemeenschappelijke ruimtes in de hoofdbouw en het schrappen van de
buitentrappen is gunstig voor de kostprijsraming.
Het niet realiseren van de (niet gesubsidieerde) winkelfunctie zorgt ervoor dat deze meerkost weg
valt. Dit betreft tevens het buitentrapgedeelte dat niet door de VMSW wordt betoelaagd.
Tenslotte wordt ook de studio achteraan niet gerealiseerd maar wordt hier de fietsenberging en
vuilnisberging voorzien.
De raming voor de werken inclusief de sloping van het gebouw bedraagt €620.837,50 excl. 6%
BTW waarvan €571.377,50 vatbaar zijn voor subsidie. De maximum kostprijs volgens de
‘maximum kostprijs- en oppervlaktesimulatie’ opgelegd door VMSW bedraagt €621.722 excl. 6%
BTW.

Financiële Budget 950.000 euro.



toetsing Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

 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.

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/08/2014 houdende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze, de raming en het indienen van een
subsidieaanvraag bij VMSW

Bijlagen Nota dossieradvies VMSW
Stedenbouwkundig attest dd 04/12/2013
Ontwerpdossier heropbouw pand
 Ontwerpnota door architect
 Maximum kostprijs en oppervlakte simulatietabel
 Opmetingsplan gabarit
 Foto’s bestaande toestand
 Voorontwerpplan

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het voorontwerp en bijhorende kostenraming van het dossier Sint Denijsestraat 81 Kortrijk
worden goedgekeurd en mag ter subsidiëring bij VMSW worden ingediend. Na advies van VMSW
zal een bouwvergunning worden aangevraagd.
[27 november 2014]

Punt 19 Sloop woning Sint Denijsestraat 81 te Kortrijk . Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Het pand, gelegen Sint-Denijssestraat 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.
In zitting van 28 augustus 2014 keurde de raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed.

Beoordeling In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 20141020/RL/OPZB opgesteld door de
ontwerper, Demeyere J & A, Dam 13 te 8500 KORTRIJK.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.850,00 exclusief BTW of € 36.118,50
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 28 augustus 2014 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het Vast Bureau besliste in zitting van 23 september 2014 om de gunningsprocedure te starten
en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Vacomet, Regenbeekstraat 17 te 8800 ROESELARE;
 Lavaert BVBA, Trilloystraat 43 te 8930 REKKEM;
 Bosschaert NV, 't Hoge 114 te 8500 KORTRIJK;
 Tuffreau Luc BVBA, Kortrijkstraat 500 te 8560 WEVELGEM;
 DEREZ bvba, Wouter Schoutstraat 11 te 8510 Kuurne;
 Monsere BVBA, Bollewerpstraat 145 te 8770 Ingelmunster;
 Webonut, Knokstraat 24 te 8880 Ledegem.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 oktober 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2015.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 DEREZ bvba, Wouter Schoutstraat 11 te 8510 Kuurne (€ 22.300,00 exclusief BTW of

€ 26.983,00 inclusief 21% BTW);
 Lavaert BVBA, Trilloystraat 43 te 8930 REKKEM (€ 30.000,00 exclusief BTW of € 36.300,00

inclusief 21% BTW);
 Vacomet, Regenbeekstraat 17 te 8800 ROESELARE (€ 23.215,00 exclusief BTW of

€ 28.090,15 inclusief 21% BTW);
 In de offerte van Vacomet waren 3 posten niet ingevuld. Deze ontbrekende posten werden

berekend met de leemteformule. De gecorrigeerde offerte van Vacomet komt daarbij op een
totaalbedrag van € 27.253,43 exclusief BTW of € 32.976,65 inclusief 21% BTW

Op 29 oktober 2014 stelde de ontwerper, Demeyere J & A, Dam 13 te 8500 KORTRIJK een verslag
van nazicht van de offertes op.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde DEREZ bvba, Wouter Schoutstraat 11 te 8510
Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 22.300,00 exclusief BTW of
€ 26.983,00 inclusief 21% BTW.
De sloop van dit pand wordt integraal gesubsidieerd door V.M.S.W. Daarom stellen we voor eerst
het gunningsdossier ter goedkeuring voor te leggen aan V.M.S.W. en pas na hun fiat de werken te
gunnen.

Financiële
toetsing

Budget 950.000 euro.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/08/2014 houdende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze, de raming en het indienen van een
subsidieaanvraag bij V.M.S.W.

 Vast bureau van 23 september 2014 goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers.

Bijlagen  Lastenboek
 3 Offertes
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 oktober 2014
voor de opdracht “Sloop woning Sint Denijsestraat 81 8500 Kortrijk”, het gunningsvoorstel
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 DEREZ bvba,
Wouter Schoutstraat 11 te 8510 Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 22.300,00 exclusief BTW of € 26.983,00 inclusief 21% BTW onder de opschortende voorwaarde
van goedkeuring van het aanbestedingsdossier door V.M.S.W.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20141020/RL/OPZB.
[27 november 2014]

Punt 20 Schilderwerken 2015. Voorstel tot gunning.

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 bestek met nr. 20141014/RL/OA
opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 160.112,44 exclusief BTW of € 180.714,48
inclusief BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 28 augustus 2014 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
aanbesteding.
De aankondiging van opdracht 2014-519278 werd gepubliceerd op 1 september 2014 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 oktober 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 11 februari 2015.

Er werden 6 offertes ontvangen:
 Decorteam Jan Meuleman, Abdijkaai 7B te 8500 Kortrijk (€ 231.478,84 exclusief BTW of

€ 259.350,96 inclusief BTW);
 FDK Schilderwerken bvba, Kortrijkstraat 455 te 8020 Oostkamp (€ 190.945,88 exclusief BTW

of € 218.202,86 inclusief BTW);
 Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 133.856,76 exclusief BTW of € 152.208,79

inclusief BTW);
 P.I.C-Renodecor NV, Leeweg 24 te 9270 Laarne (€ 210.880,97 exclusief BTW of € 236.943,34

inclusief BTW);
 Vandenbriele, Oostkaai 74 te 8904 Boezinge (€ 242.774,33 exclusief BTW of € 273.129,50



inclusief BTW);
 Van Hollebeke-Sanders Decoratie, Marsbiebuikstraat 4 te 8210 Zedelgem (€ 206.271,56

exclusief BTW of € 231.883,98 inclusief BTW);

Bij onderzoek van de offertes blijkt dat de offerte van Jodecor 36,23% lager ligt dan de
gemiddelde prijs berekend volgens art 99 van KB van 15 juli 2011. Gezien zijn inschrijving als
abnormaal laag kan aanzien worden, hebben we op 20/10/2014 aan de inschrijver per
aangetekend schrijven uitleg gevraagd voor de totaalprijs en voor de posten waarvan het totaal
minstens 5% van zijn inschrijving bedraagt en meer dan 15% lager is dan het gemiddelde van de
andere bieders.
Op 28/10/2014 ontvingen wij een verantwoording voor de totaalprijs en voor de eenheidsprijzen
van de gemarkeerde posten die wij hebben nagezien en kunnen goedkeuren. De verantwoording
is gebaseerd op de door de wetgever geformuleerde aanvaardbare rechtvaardigingen (KB
15/7/2011 art.21§3 en 99) namelijk : de uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de
inschrijver bij de uitvoering van de werken kan profiteren
Gezien de grote afname van materialen krijgt hij een grote korting toegekend;
Op de werf worden eigen stellingen en eigen hoogtewerker gebruikt dus geen meerprijs voor huur
ervan;
De geringe afstand tot de werf (bedrijf uit Kortrijk) waardoor geen verplaatsingskosten.

De offerte van Jodecor bvba wordt niet als abnormaal laag beschouwd gezien de gegeven uitleg.
Op 28 oktober 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 laagste regelmatige bieder, zijnde Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 133.856,76 exclusief BTW of € 152.208,79
inclusief BTW.
De kostprijs voor de schilderwerken het Begijnhof bedraagt € 65.052,56 excl. 6% BTW (raming €
86.810,48).
De kostprijs voor de schilderwerken de Budastraat bedraagt € 68.804,20 excl. 21% BTW (raming
€ 73.301,96).

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
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’.
 Raad van 28 augustus 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze dossier

‘schilderwerken 2015’.

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek + foto’s
 PV opening
 Inschrijvingen aannemers
 Tabel rekenkundig nazicht
 Brief opvragen prijsverantwoording aan Jodecor
 Brief prijsverantwoording Jodecor
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist om de opdracht niet te gunnen maar om de overheidsopdracht opnieuw uit te
schrijven zonder de schilderwerken aan de gebouwen in de Budastraat maar alleen voor het
Begijnhof.
[27 november 2014]



Punt 21 Raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren, wijn en geestrijke
dranken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

Momenteel hebben we 3 afzonderlijke raamcontracten voor dranken: 1 voor bieren met een
looptijd van 10 jaar, 1 voor frisdranken, waters en tafelbier met een looptijd van 3 jaar en 1 voor
wijnen en sterke dranken met een looptijd van 2 jaar. Omdat de grote drankleveranciers zowel
bieren, frisdranken, waters als wijnen en sterke dranken aanbieden, opteerden we bij de vorige
offertevraag om de looptijd van de nu lopende contracten zo aan te passen dat ze alle 3 eindigden
op 31/03/2015. Op die manier kunnen we voor het volgende raamcontract alles in 1 dossier
verwerken. Dergelijke grote raamcontracten zijn op volgende punten gunstiger:
Betere aankoopvoorwaarden
Eenvoudiger op de werkvloer: minder bestelbons, minder facturen, minder drops.
Administratief eenvoudiger
Duurzamer

We organiseerden een marktonderzoek om na te gaan op welke punten we ons lastenboek konden
verbeteren om onder de beste voorwaarden te kunnen aankopen.
Resultaat:
Voor de beste prijszetting is de looptijd van een contract idealiter 2 of 3 jaar mits er een jaarlijkse
indexaanpassing voorzien is.
Het samenvoegen van percelen geeft volgende voordelen: het totale contract wordt groter wat
een invloed zal hebben op de prijs. 1 (grotere) drop is 1 bestelling, 1 transport, 1
ontvangstcontrole en 1 factuur.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
De voorgestelde gunningscriteria zijn:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 prijs 70

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

De opgegeven prijzen zijn geldig voor de gewone leveringen maar ook voor alle
speciale leveringen bij feesten of speciale gelegenheden onafhankelijk dat dit
afzonderlijke leveringen zijn of leveringen op andere locaties.
Bij verlaagde prijzen door speciale acties of marktaanpassingen zal de leverancier deze
verlaagde prijzen toepassen

2 Leveringsmodaliteiten en leveringsvoorwaarden 12

Soepelheid van leveringen in de diverse instellingen en op de diverse plaatsen binnen
de instellingen.
- contactpersonen voor de leveringen
- afspraken i.v.m. bijbestellingen en naleveringen
- Manier van overdracht van de bestellingen (email, …)
- Verpakkingsmodaliteiten of verpakkingseenheden.
- Aanpasbaarheid van de verpakkingsformaten, …

Op welke manier worden de contacten tussen de klant (OCMW Kortrijk) en de
leverancier verzorgd.
Hoe verlopen de contacten tussen de verschillende keukens en de leverancier.
Is er een vaste contactpersoon of hoe wordt dit georganiseerd.
Is er een contactpunt voor klachtenbehandeling en welke zijn de garanties voor de
opvolging van deze eventuele klachten.
Is er een gestructureerde manier van klachtenbehandeling met een registratie van de
binnengekomen klachten.

Op welke manier doet de leverancier aan duurzaam ondernemen.
Dit betekent milieubewust ondernemen, duurzame investeringen, recyclage, ….
Aandacht voor sociale economie, sociale tewerkstelling, opleiding, …
- verpakkingsmateriaal
- terugname van recycleerbaar verpakkingsmateriaal
- steunen van sociale projecten
- fairtrade producten verdelen
- afvalverwerking
- energiebewuste onderneming met o.a. energiebewust transport, …

Er wordt een catalogus bijgeleverd van de normaal leverbare producten aanleunend bij
het bestek.
De leverancier vermeldt onder welke financiële voorwaarden er kan gekocht worden uit
de catalogus buiten het bestek.
De catalogus vermeldt alle leverbare producten met vermelding van de
verpakkingshoeveelheden.
Ruime catalogus met dezelfde prijsvoorwaarden als de producten binnen het bestek (
zelfde kortingen).



Fairtrade producten binnen de catalogus is een must wat betreft fruitsappen.
Bierspecialiteiten zijn verkrijgbaar.

De beoordeling wordt gemaakt aan de hand van een nota opgemaakt door de
aanbieder waarin hij uitlegt hoe de leveringen georganiseerd worden rekening houdend
met bovenvermelde punten.

Volgende zaken worden positief beoordeeld:
- soepele leveringen en naleveringen
- vast aanspreekpunt voor inlichtingen bestellingen
- soepele naleveringen onder de algemene voorwaarden, dus franco
- gestructureerde klachtenbehandeling met rechtstreeks aanspreekpunt
- duurzame onderneming
- ruime catalogus waaruit geput kan worden aan goede voorwaarden

Puntenverdeling :
uitstekend 12 punten
Zeer goed 10 punten
Goed 8 punten
Minder goed 5 punten
Slecht 0 punten
Evenwaardige voorstellen krijgen evenveel punten.

3 smaaktesten op stalen 10

Er zullen stalen opgevraagd worden van enkele aangeboden producten. De leverancier
zal deze producten gratis leveren op vraag.
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als de aangeboden producten
in de offerte.
De smaaktesten zullen gebeuren onder de in het lastenboek vermelde panel (zie
verder).
Het zal een vergelijkende test zijn tussen de producten van de verschillende
leveranciers.

Deze smaaktesten gebeuren enkel voor de wijnen, cava, schuinwijn.

Puntenverdeling:
Uitstekend 10 punten
Zeer goed 8 punten
Goed 6 punten
aanvaardbaar 4 punten
Minder goed 2 punten
Slecht 0 punten

4 Materiele ondersteuning 8

- De mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij feesten zoals de ter beschikking
stelling van frigo’s, glazen, bedieningstogen en dergelijke, …

- De ondersteuning en ter beschikking stellen van merk gebonden glazen in de bars
van de instellingen

- De ondersteuning naar ander ondersteuningsmateriaal zoals parasols, onderleggers,
....

De manier waarop deze ondersteuning kan bekomen worden

Dit wordt beoordeeld aan de hand van een nota van de leverancier.
Worden als positief beschouwd:
- Een soepel, goed georganiseerde ondersteuning van feestelijkheden, met ruim ter

beschikking stellen van divers materiaal
- Het soepel ter beschikking stellen van glaswerk voor de diverse bars en

drankgelegenheden in de instellingen
- Een duidelijke afspraak welke materiele ondersteuning er kan gegeven worden.

Puntenverdeling:
Uitstekend 8 punten
Zeer goed 6 punten
goed 4 punten
Minder goed 2 punten
Slecht 0 punten
Evenwaardige voorstellen krijgen eenzelfde aantal punten.

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.



Gunningscriteria dranken
Verloop testen op smaak:
De inschrijver ontvangt van de dienst Facility een lijst van producten uit de aangeboden inventaris
die als staal op de gevraagde plaats, datum en uur moeten afgeleverd worden. Aan elke
inschrijver wordt dezelfde lijst van producten opgevraagd. De leverancier zal deze producten
gratis leveren. Er wordt voldoende gevraagd zodat al de beoordelaars de testen kunnen
uitvoeren.
De smaaktesten zullen enkel uitgevoerd worden binnen het assortiment wijnen, waaronder ook
cava en schuinwijn horen.
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als de aangeboden producten in de
offerte.

De smaaktesten zullen gebeuren onder leiding van de dienst Facility en dit op de dag van de
levering van de stalen.
De stalen zullen zo behandeld en verhandeld worden dat de beoordelaars de herkomst van het
staal niet kennen. Daartoe zullen de recipiënten alsook de producten en de leveranciers voorzien
worden van een code.

Smaaktesten
Het beoordelingsteam zal samengesteld worden uit een representatief panel van 10 personen.

4 gebruikers van onze WZC, dienstencentra of gebruikers maaltijden aan huis
3 verantwoordelijken van onze WZC
2 koks van onze WZC
1 externe kok

Het zal een vergelijkende blinde test zijn tussen de producten van de verschillende leveranciers.
De beoordelaars hebben geen voorkennis van de deelnemende leveranciers noch van de
productprijs.
Alle stalen van de verschillende leveranciers worden per product gelijktijdig aan de beoordelaars
aangeboden, geproefd en beoordeeld. Alle producten worden opeenvolgend aan de beoordelaars
aangeboden. Elke beoordelaar geeft individueel per staal een score voor het geproefde product:
het is een vergelijkende beoordeling enkel tussen de verschillende aangeboden producten (en niet
in relatie met de door hem gekende smaak van dit product die hij thuis prefereert).
De punten worden door elke beoordelaar individueel zonder overleg en per product toegekend. De
beoordelaars vullen hiervoor individueel per geproefd product een beoordelingsformulier in. Dit
formulier wordt door hen gehandtekend en gedateerd. Gezien smaak individueel bepaald is, dient
de gegeven score niet gemotiveerd te worden.
De eindscore voor de smaaktesten wordt bekomen via het rekenkundig gemiddelde van de
eindquoteringen van de verschillende beoordelaars.
Door Facility wordt een proces-verbaal over het verloop van de test opgemaakt.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren,
wijn en geestrijke dranken met een looptijd van 3 jaar” werd een bestek met nr.
20150113/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 517.928,11 exclusief BTW of € 594.206,41
inclusief BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien bij de instellingen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Bijlagen  Lastenboek
 Raming



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stefanie Demeyer merkt op dat de gecombineerde prijsvraag betekent dat de
geïnteresseerden wel het hele pakket aan dranken moeten kunnen aanbieden. Directeur Rik
Lambert antwoordt bevestigend. Na het marktonderzoek konden we concluderen dat de meeste
drankenaanbieders het gevraagde gamma kunnen leveren. We hopen naast een interessante prijs
ook efficiëntiewinsten te kunnen boeken: minder bestelbonnen, minder facturen, minder
leveringen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bestek met nr. 20150113/RL/OOE en de raming voor de opdracht “raamcontract leveren
frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren, wijn en geestrijke dranken met een looptijd van 3
jaar”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 517.928,11 exclusief BTW of € 594.206,41 inclusief
BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
[27 november 2014]

Punt 22 Raamovereenkomst telefonie, dataverbindingen en toestellen Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

De huidige raamcontracten voor vaste telefonie, mobiele telefonie en dataverbindingen vervallen
resp. 31 december 2014 en 31 maart 2015. In dat licht startte Stad Kortrijk een nieuwe
procedure op.

In zitting van 19 juni 2014 besliste de raad om deel te nemen aan de raamovereenkomst telecom
| data | toebehoren, onder coördinatie van de directie bedrijfsvoering van stad Kortrijk.

Beoordeling
Het ging concreet over volgende percelen (waarvan de vet gemarkeerde relevant zijn voor het
OCMW):
 perceel 1: vaste-mobiele telefonie | mobiele data
 perceel 2: mobiele machine-2-machine communicatie
 perceel 3: gehuurde dataverbindingen stadsgebouwen
 perceel 4: aankoop van GSM | smartphones en toebehoren op afroep
 perceel 5: aankoop van Alcatel-Lucent vaste | DECT telefoons op afroep
 perceel 6: aankoop van headsets voor op afroep
 perceel 7: huur glasvezelverbindingen (dark fiber)
 perceel 8: publieke WiFi op Kortrijkse pleinen

Dit zijn de resultaten van de prijsvraag:

Perceel 1:
vaste-mobiele telefonie |
mobiele data Niet gegund

Opgesplitst in perceel 1A en
1B

Perceel 1A:
vaste telefonie - onderhandeling Telenet nv

Perceel 1B:
mobiele telefonie -
onderhandeling Niet gegund

Intekenen op het Vlaamse
contract van Mobistar

Perceel 3:
gehuurde dataverbindingen Telenet nv

Perceel 4:
aankoop van GSM |
smartphones en toebehoren op
afroep Niet gegund

Aankopen via Realdolmen of
via het Vlaamse contract van
Mobistar

Perceel 5:
aankoop van Alcatel-Lucent
vaste | DECT telefoons op
afroep

Dimension Data
Communications nv

Perceel 6:
aankoop van headsets en
toebehoren op afroep

Dimension Data
Communications nv

Nog wat duiding bij de individuele percelen:



 De eenheidstarieven in de offerte voor perceel 1A zoals ingediend door Telenet zijn dezelfde
gebleven voor gesprekken naar Telenet en naar andere vaste nummers, maar voor
gesprekken naar mobiele operatoren is er een daling met 30% ten opzichte van de huidige
(zie bijlage 01 voor de eenheidsprijzen).

 De offerte ingediend voor perceel 1B door Belgacom betekende aan de door hen gehanteerde
eenheidsprijzen, een verdubbeling op jaarbasis van het budget voor mobiele telefonie.
Daarom opteert de Stad ervoor om dit perceel niet te gunnen, maar om in te tekenen op het
raamcontract van de Vlaamse Overheid. De daarin gehanteerde tarieven van Mobistar liggen
zeer dicht bij de tarieven die we op vandaag bij Mobistar betalen. (zie andere raadsbeslissing
hiervoor)

 De tarieven voor de dataverbindingen binnen perceel 3 zijn dezelfde gebleven. We doen wel
een upgrade naar Layer 2-verbindingen wat een meerkost van € 10.000 over 4 jaar betekent.
(zie bijlage 02 voor de eenheidsprijzen)

 Voor perceel 4 was er enkel een offerte van Belgacom. Hier blijft de mogelijkheid om zoals
vandaag aan te kopen via RealDolmen, maar is er ook de optie om via het raamcontract van
de Vlaamse Overheid toestellen aan te kopen.

 De aankoop van Alcaltel-toestellen binnen percelen 5 en 6 zou verlopen via Dimension Data
met kortingen per productlijn.

Financiële
toetsing

Budget Voor percelen 1A en 3 opgenomen in exploitatiebudgetten; voor percelen 5
en 6 nvt

Visum ontvanger Goedgekeurd voor percelen 1A en 3.

Wetten en
reglementen

 Wet op de overheidsopdrachten

Besluitvormings-
proces

 Raadszitting van 19 juni 2014

Bijlagen  Tarieven vaste telefonie Telenet
 Tarieven data-verbindingen Telenet

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad beslist:
 perceel 1A (vaste telefonie) te gunnen aan de firma Telenet nv, KBO nr. BE 0439.840.857,

Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen vermeld in de
offerte (totaalbedrag afhankelijk van het aantal belminuten);

 perceel 3 (gehuurde dataverbindingen stadsgebouwen) te gunnen aan de firma Telenet nv,
KBO nr. BE 0439.840.857, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen
vermeld in de offerte (totaalbedrag € 222.437,93);

 perceel 5 (aankoop van Alcatel-Lucent vaste | DECT telefoons) op afroep te gunnen aan de
firma Dimension Data Communications nv, KBO nr. BE 0430.704.051, Excelsiorlaan 71-73 te
1930 Zaventem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte;

 perceel 6 (aankoop van headsets en toebehoren op afroep) te gunnen aan de firma
Dimension Data Communications nv, KBO nr. BE 0430.704.051, Excelsiorlaan 71-73 te 1930
Zaventem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte;

De opdrachten worden gegund voor een periode van 4 jaar vanaf 1 januari 2015 tot en met 31
december 2018.
[27 november 2014]

Punt 23 Afname mobiele spraaktelefonie, mobiele datacommunicatie en de levering van
hardware voor mobiele telefonie en datacommunicatie op afroep via de
aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2015-2018.

Feitelijke
aanleiding

Het College van Burgemeester en Schepenen van stad Kortrijk besliste om het perceel 1b binnen
het raamcontract telefonie, meer bepaald mobiele telefonie, gelet op de hoge prijzen van
Belgacom, niet te gunnen.
Het College heeft de voorkeur uitgedrukt om in te tekenen in het
telecommunicatiedienstverleningsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap voor mobiele
spraaktelefonie, mobiele datacommunicatie en de levering van hardware voor mobiele telefonie
en datacommunicatie op afroep.

Beoordeling Ons huidige contract bij Mobistar eindigt op 31 maart 2015.
De voorgestelde prijzen door Belgacom zouden een verdubbeling in exploitatiebudget voor
mobiele telefonie betekenen.
Daarom stellen we voor om ook in te tekenen in het hoger vermelde aanbod.



De aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voorziet volgende zaken:
 de in de aankoopcentrale voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoefte van

het bestuur;
 zelf geen gunningsprocedure moeten voeren betekent een besparing aan tijd en geld;
 de voorwaarden zijn bijna identiek als het bestaande contract, dat binnenkort afloopt (zie

hoger) (geen significante verhoging van het exploitatiebudget telecom noodzakelijk);

Het telecommunicatiedienstverleningsaanbod omvat inhoudelijk samengevat:

De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot gunning via een beperkte
offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Het aanbieden van
een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit vaste spraaktelefonie en
marketingnummers, mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en de levering van
hardware voor mobiele telefonie en datacommunicatie (GSM, Smartphone, PDA)”, verdeeld over
volgende 2 percelen:
 Perceel 1: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers;
 Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en levering
 van GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen;

Het in uitvoering van deze beslissing door de ICT-manager goedgekeurde bestek nr. e- IB/2010-
02, inzonderheid waar het stelt:

punt I.1: ”De opdracht wordt gegund door de Vlaamse Gemeenschap die hierbij optreedt als
aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De volgende entiteiten zal de mogelijkheid worden geboden om diensten af te nemen van de
geplaatste opdracht: de lokale (en provinciale) besturen zoals omschreven in artikel 4 van het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

punt I.9: “Het Bestuur (vertegenwoordigd door de ICT manager van de Vlaamse overheid) oefent
de overkoepelende leiding van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht
uit, terwijl een Klant (dit is een administratieve entiteit die een dienst bestelt en betaalt) enkel de
leiding van en het toezicht op de uitvoering van een door die Klant geplaatste concrete
deelbestelling uitoefent. In dit Bestek wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke
beslissing kan nemen.

punt II. 3: “De Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Diensten. Dit
betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of een Klant in
gebruik wordt genomen na de Transitie, het Bestuur/de Klant de mogelijkheid heeft om een
beroep te doen op (een) alternatieve operator(en)”.

Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen
zoals vastgelegd in punt II. 33 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3)
maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Diensten niet of niet meer af te nemen indien ze van
mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere
prijs/kwaliteitverhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele
garantie wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.”

Punt II.33, 1° en 2° alinea : “Aangezien, in overeenstemming met punt II.3, binnen deze
opdracht geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de
volledige duur van de opdracht, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder
kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af te nemen. In
afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door
de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin
verplicht zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van
(maximum) 24 maanden te rekenen vanaf de eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor
de door de Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie.

De beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 waarbij voornoemde opdracht gegund
wordt als volgt:
 Perceel 1 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3;
 Perceel 2 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3;

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in exploitatiebudgetten (lichte besparing tov huidige contracten)

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;



 De voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap “ Het gemeenschappelijk
telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en lokale/provinciale
overheden” telecommunicatiecontracten 2011) is een aankoopcentrale in de zin van artikelen
2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006;

 Het OCMW kan van deze mogelijkheid gebruik maken waardoor het krachtens artikel 15 van
de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren;

Besluitvormings-
proces

 Raadszitting van 19 juni 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord beroep te doen op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor
afname van telecommunicatiediensten (Perceel 1) mobiele spraaktelefonie, mobiele
datacommunicatie, en levering van GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen via de firma
Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3, tegen de voorwaarden
zoals beschreven in het dienstverleningsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap.

De aankoop van GSM/smartphone/PDA binnen perceel 2 zal verlopen in overeenstemming met
het geldende jaarlijkse budget.

De opdrachten worden gegund voor een periode van 4 jaar vanaf 1 januari 2015 tot en met 31
december 2018.
[27 november 2014]

Punt 24 Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zalen in het belevingscentrum van het
Begijnhof en in het Baggaertshof. Aanpassing reglement.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 20 maart 2014 keurde de Raad de gebruiksreglementen voor de polyvalente zalen
van het Begijnhof en in het Baggaertshof goed. In zitting van 16 oktober 2014 keurde de Raad
vervolgens een aantal wijzigingen goed in een poging om ons af te stemmen op het
retributiereglement van de Stad. De wijzigingen sloegen op:
 de invoering van 4 gebruikerscategorieën
 het onderscheid tussen 3 activiteitstypes
 een nieuwe prijssetting gekoppeld aan de twee bovenstaande elementen
 een vaste waarborg

Nu dringt een striktere afbakening van het type activiteiten zich op.

Beoordeling In zitting van 16 oktober 2014 stelde de Raad de vraag naar een striktere afbakening van de
toegelaten activiteiten in de voormelde zalen.

Het gaat meer bepaald om de activiteiten onder de noemer ‘ontmoeting en
gemeenschaps)vorming:
 Zo zullen we aparte recepties niet meer toestaan; deze kunnen wel zo lang deze gekoppeld

zijn aan de vermelde activiteitstypes (zoals in het geval van een vernissage of na afloop van
een voorstelling).

 (Partij)politieke activiteiten zijn niet toegelaten omdat de zaal en de setting van het Begijnhof
niet geschikt voor is.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 Raadszitting van 16 oktober 2014

Bijlagen  Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het belevingscentrum van het Sint-
Elisabeth-begijnhof.

 Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het Baggaertshof.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de wijzigingen in de gebruiksovereenkomsten voor de polyvalente zalen in het
belevingscentrum van het Sint-Elisabeth-begijnhof en het Baggaertshof goed en legt daarmee de
gebruiksmodaliteiten opnieuw vast.
[27 november 2014]



Punt 25 Uitbating koffiehuis in woning 31 Begijnhof. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Volgens de huidige planning zal het huis van de Grootjuffrouw in het Begijnhof in het najaar van
2016 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.

Om dit koffiehuis uit te baten werd gezocht naar een geschikte kandidaat. Hiervoor werd een
lastenboek opgesteld dat alle voorwaarden en gunningscriteria nader omschrijft. De raad keurde
dit lastenboek goed in de zitting van 18 september 2014.

Beoordeling Het lastenboek werd gestuurd naar enkele mogelijke geïnteresseerden, zoals de handelshuurders
van panden van het OCMW (Sint-Maartenskerkhof 6 en Grote Markt 20). Verder werd het
lastenboek op de website van het OCMW geplaatste en verscheen een kleine publicatie in de
lokale pers.

Er werden in totaal 24 lastenboeken verspreid aan geïnteresseerde kandidaten. Ondanks deze
grote interesse mochten we maar 1 offerte ontvangen, ingediend door de BVBA Chocodis.

De aangestelde jury heeft de offerte beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria in het
lastenboek:

Concept – 25 op 30

Positieve punten:
Uit het voorstel blijkt dat de inschrijver heeft begrepen wat het beoogde concept is.
Openingsuren: open tot 18u – het wordt geen café met openingsuren s ’avonds.
De beoogde sfeer is rustig, mogelijkheid tot lezen van een boek of krant. Er wordt boekenkast
voorzien.
Er is geen sprake van een tapinstallatie en barkrukken.
De ruimte boven wordt ook gehuurd.
De zussen is een goeie naam, past bij het concept en in het Begijnhof.
Kindvriendelijk maar niet bedoeling om speciaal kinderen aan te trekken.
Mogelijkheid om catering aan te bieden aan huurders van de zaal boven het belevingscentrum.

Negatieve punten:
Het plaatsen van de vaatwas boven is niet aangewezen als er niet met een lift kan gewerkt
worden. Verder te onderzoeken.
Logo op basis van begijntje/pinguïn. We willen juist af van het stereotiep beeld van de begijntjes.
Opgelet met het bedrukken van meubeltjes met gezichten van Begijntjes.
Er kan meer gewerkt worden met lokale producten.
Veel vergelijking met een bestaand koffiehuis. Zal het concept anders/origineler zijn?

Businessplan – 25 op 30

Positieve punten:
Inbedding in bestaande handelszaak met koffiehuis.
Financieel sterke partij om samenwerking mee aan te gaan.
De kandidaten weten waarmee ze bezig zijn en tonen aan dat er is over nagedacht/gerekend.
Geplande investering van € 84.000.
Er wordt een reserve ingecalculeerd.
Er wordt rekening gehouden met een prognose van drie jaar.

Negatieve punten:
De omzet is vrij hoog ingeschat (moeilijk om het aantal bezoekers te ramen)
Het is onduidelijk of de omzet rekening houdt met ontbijt/lunch.
Kost voor 1 FTE personeel is vrij laag ingeschat.
Weinig budget voor koeling (dranken, taart,…).
Geen rekening gehouden met billijke vergoeding, wel met sabam.
Onduidelijkheid over wie in het koffiehuis zal werken, zaakvoerder(s) of personeel ?

Ervaring en andere meerwaarden – 18 op 20

Positieve punten:
De zaakvoerders hebben relevante opleiding en ervaring.
Ervaring met de uitbating van een koffiehuis.
Huidig koffiehuis bestaat al twee jaar.
Kandidatuur getuigt van liefde voor de sector, ondernemerschap en betrokkenheid.

Prijs – geen vergelijking mogelijk.



Gezien er maar één offerte is kan geen prijsvergelijking worden opgemaakt. De jury stelde dan
ook voor om hier geen punten voor de geven.

De totaalscore van de offerte bedraagt dus 68 op 80 of 85%.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen Rapport van de jury.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van het rapport van de jury en gunt de uitbating van het toekomstig
koffiehuis in de begijnhofwoning nr. 31 aan Chocodis BVBA, Hemelrijkstraat 25 te 8510 Marke.

De raad machtigt de waarnemend secretaris om in de komende maanden de onderhandelingen
met de BVBA Chocodis te voeren in functie van de opmaak van het handelshuurcontract en de
verdere renovatieplannen van het pand.
[27 november 2014]

Punt 26 Armengoed Bissegem. Eindepachtregeling en voorstel tot verkoop van de hoeve en de
gronden aan de Stad Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van de hoeve het Armengoed, gelegen langs de Tientjesstraat en de
Ghellinckdreef in Bissegem. De eigendom bestaat uit de hoeve zelf, bijhorende gronden die deels
liggen in natuurgebied en deels in een zone voor sociale verkaveling.

Historiek
Het “Armengoed” of “Hospitaalgoed” is gedeeltelijk geklasseerd en één van de oudst bekende
hoeves in Bissegem. Deze hoeve werd voor het eerst vermeld in 1644, de oudste afbeelding
dateert van 1752.

In de loop der jaren werd de totale oppervlakte van de gronden verkleind door verschillende
verkavelingen. De huidige oppervlakte in eigendom van het OCMW is 6 ha 91 a 73 ca. Zowel het
woonhuis als de bijgebouwen zijn verouderd en toe aan renovatie.

Pacht
De hoeve en de gronden worden verpacht aan Rita Termote-Rigolle, weduwe van Antoine Termote
die de pacht heeft overgenomen van zijn vader, die pachter was sinds 1946.
Mevrouw Termote heeft een notaris aangesteld om met het OCMW te onderhandelen over de
eindepachtvergoeding (zie bijlage 2). Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad werd een
bedrag overeengekomen van € 30.000. Deze vergoeding behelst de vrijmaking van alle verpachte
gebouwen en gronden.

Aanleiding
Gelet op de realisatie van de LAR-zuid wil de Stad Kortrijk prioritair werk maken van de
natuurontwikkeling op haar grondgebied. Vier groenprojecten worden naar voor geschoven:
Leiemeersen-Kruiskouter, Ghellinckpark, Venning en Vlasakker. Voor de realisatie van het
Ghellinckpark wenst de Stad aan de hoeve een invulling te geven die een meerwaarde vormt voor
het Ghellinckpark.

Beoordeling Beschrijving van de eigendom
Deze OCMW-eigendom bestaat uit drie onderdelen.

1. Landbouwgronden (zie plan: groen)
Bestemming: natuurgebied.
Oppervlakte: 4ha 47a 55ca.
De Stad wenst deze gronden uiterlijk in 2016 aan te kopen voor natuurontwikkeling. Op basis van
de bestemming “natuurgebied” gebeurt de waardering op € 3,5/m².

2. Geklasseerde hoeve met bijgebouwen (zie plan: oranje)
Bestemming: zone voor openbaar groen en recreatie (zonevreemd – overroepen door klassering).
Oppervlakte: 1ha 08a 01ca.
De Stad wil met het OCMW de afspraak maken om de nieuwe invulling van de hoeve te bekijken
in samenhang met de inrichting van het aanpalend groengebied. Volgens de Stad is een (semi-)
publieke functie voor hoeve en erf aangewezen.

3. Uitbreidingsgebied voor sociaal wonen (zie plan: blauw)
Bestemming: uitbreidingsgebied voor sociaal wonen (BPA).
Oppervlakte: 1ha 46a 69ca.



Na aanpassing van het RUP kan het OCMW deze gronden verkopen.

Financiële
toetsing

Budget Er is budget voor de eindepachtvergoeding.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 Gemeenteraadscommissie d.d. 12 november 2014.
 College van burgemeester en Schepenen d.d. 24 november 2014.

Bijlagen  Bijlage 1: situeringsplan.
 Bijlage 2: brief van notaris Loontjens.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de eindepachtvergoeding van € 30.000 aan mevrouw Rita Termote-
Rigolle tot vrijmaking van alle verpachte gronden en gebouwen en stelt notaris Lambrecht uit
Heule aan om de authentieke akte van pachtbeëindiging te verlijden.

De raad gaat principieel akkoord met verkoop aan de stad van de gronden gelegen in
natuurgebied, bestaande uit de percelen 192/A, 191/B en 194/A , voor de prijs van € 156.643
mits deze verkoop ten laatste in 2016 definitief wordt. Deze gronden moeten voor de Stad vrij
zijn van gebruik. Deze transactie is onder voorbehoud van gunstig schattingsverslag.

De raad zal bij verkoop van de hoeve en het erf rekening houden met de bestemming die de Stad
daaraan wil geven in functie van het Ghellinckpark en het aanpalend groengebied.
[27 november 2014]

Punt 27 Woning Veldstraat 46. Voorstel tot verkoop.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is sinds 8 november 2011 eigenaar van de casco woning Veldstraat 46 te Kortrijk. De
woning met een kadastrale oppervlakte van 40m² werd aangekocht voor € 45.000 met oog op de
renovatie tot kamerwoning voor de opvang van asielzoekers. In die periode was er in het
patrimoniumbestand een tekort aan kamers voor asielzoekers. Het was de bedoeling om de
woning te renoveren met de leerwerkplaats.

Bij de studie van de renovatiewerken is echter gebleken dat de nodige ingrepen veel grondiger
waren dan voorgesteld door de voormalige eigenaar. Het werk is te complex en te omvangrijk om
te laten uitvoeren door de leerwerkplaats.

Daarnaast is, vooral door de afbouw van de LOI-woningen, de behoefte naar kleine woongelegen-
heden binnen het woningenbestand afgenomen.

Op basis van bovenstaande argumenten werd in het patrimoniumoverleg van 7 februari 2014
voorgesteld om de woning openbaar te verkopen met een instelprijs van € 45.000.

De raad keurde de verkoop goed in de zitting van 20 februari 2014. De openbare verkoop werd
gehouden op dinsdag 28 oktober. Er waren slechts twee aanwezigen. Niemand heeft een bod
uitgevaardigd waardoor de woning niet verkocht werd.

Op 7 november 2014 ontving het OCMW echter een bod op deze woning van € 30.000.

Beoordeling De woning is opgenomen op de inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. Het
OCMW verkreeg opschorting van de leegstandsheffing wegens nieuwe eigenaar (de eerste twee
jaar). Vervolgens kreeg het OCMW opschorting van leegstandsheffing wegens renovatiewerken,
op basis van een bouwvergunning (renovatie tot kamerwoning) vanaf 12 juli 2013 voor de
maximale duur van 48 maanden.

Deze opschorting van heffing werd toegekend op basis van een bouwvergunning. Dit wil zeggen
dat de heffing alsnog verschuldigd is indien de vergunde werken niet gerealiseerd worden binnen
de vier jaar.

Het bedrag van de heffing loopt hoog op, omdat de heffing berekend wordt op het aantal kamers.
De opgeschorte heffing bedraagt tot op vandaag € 74.250. Elk jaar dat de woning eigendom blijft
van het OCMW en opgenomen blijft op de inventaris komt daar nog eens € 14.850 bij.

De enige opties voor het OCMW zijn dus enerzijds de woning zelf renoveren, waarbij de werken
moeten starten voor 12 januari 2015 en moeten afgerond zijn voor 12 juli 2017 of anderzijds de
woning verkopen aan iemand die de bouwvergunning overneemt en de renovatie tijdig uitvoert.

De heer Van Loocke is bereid om de woning aan te kopen aan de prijs van € 30.000 en wil hierbij



het OCMW vrijwaren van eventuele leegstandsheffingen. Hij is dus bereid om de woning te
renoveren volgens de bouwvergunning en dit binnen de termijn zodat het OCMW geen
leegstandsheffing moet betalen. Dit wordt zo opgenomen in de koopakte.

Motivering
Volgens de omzendbrief “BB 2010/02. - Vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, OCMW'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.
Er wordt voorgesteld om de woning onderhands te verkopen op basis van volgende argumenten:
 De openbare verkoop waarbij voldoende publiciteit werd gevoerd heeft geen enkel bod

opgeleverd.
 Het OCMW heeft een financieel belang bij de verkoop waarbij de risico’s van het moeten

betalen van een leegstandsheffing overgedragen worden op de koper.
 De bouwvergunning schrijft voor dat de werken binnenkort moeten starten waardoor er geen

tijd meer is om een nieuwe openbare verkoop te organiseren.
 Er is eveneens onvoldoende tijd om een aanbesteding uit te schrijven om een aannemer aan

te stellen tegen het tijdstip dat de werken moeten starten.

Interesse Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)
Mogelijks heeft het SOK interesse om deze woning te kopen om te verbouwen. Deze interesse
werd geopperd op een overleg met de Stad op woensdag 26 november. Het SOK vraagt de tijd
om te onderzoeken of de koop een interessante optie kan zijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 Patrimoniumoverleg van 7 februari 2014
 Raadsbeslissingen van 15 september 2011 en 20 februari 2014.

Bijlagen  Omzendbrief BB 2010/02. - Vervreemding van onroerende goederen door de provincies,
gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt notaris Baudouin Moerman, Louis Verweestraat 6 te Kortrijk aan om de casco
woning Veldstraat 46 onderhands te verkopen voor de prijs van € 30.000 aan de heer Steven Van
Loocke die het onderhands bod heeft gedaan.

De raad keurt de verkoop goed voor zover het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk voor maandag
15 december 2014 geen schriftelijk hoger bod heeft ingediend waarbij het SOK het OCMW
vrijwaart van elke mogelijke betaling van leegstandsheffing.

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.
[27 november 2014]

Punt 28 Vastleggen selectieprocedure voor de kinderopvang en aanleggen werfreserve.

Feitelijke
aanleiding

De dienst kinderopvang is sinds 1 januari 2014 vanuit Stad Kortrijk overgenomen door het OCMW.
Sinds de overname werd er nog geen selectieprocedure georganiseerd voor de functies
assistent begeleider kinderopvang baby/peuter opvang en assistent begeleider kinderopvang
buitenschoolse opvang. Dit maakt het moeilijk om in te spelen op tijdelijke en blijvende noden
m.b.t. personeelsbezetting binnen de Puzzel en Het Blokkenhuis.

Beoordeling In de dienst kinderopvang is er veel personeelsbeweging. Gezien de specifieke dienstverlening van
de kinderopvang dient altijd snel en vlot vervanging gevonden te worden voor personeelsleden die
tijdelijk of permanent wegvallen (wegens zwangerschap, ziekte, verlaten van de organisatie,…) Voor
vervangingen in Het Blokkenhuis (baby/peuter) en De Puzzel (buitenschoolse opvang) wordt
momenteel geput uit spontane sollicitaties. Het is echter moeilijk om op deze manier snel en vlot
geschikte kandidaten te vinden.

6 personen die nu reeds werkzaam zijn in de kinderopvang hebben nog niet deelgenomen aan een
officiële selectieprocedure en staan dus niet op een officiële werfreserve, waardoor zij niet blijvend
kunnen tewerkgesteld worden binnen de kinderopvang. 3 van deze 6 personen zijn momenteel
werkzaam als logistiek medewerker, maar zijn bezig aan een opleidingstraject om een kwalificatie
als kindbegeleider te behalen. We willen ook aan deze mensen de kans geven om door te groeien.



Om vlot en snel vervangers te kunnen vinden bij korte of langdurige afwezigheden van
assistent begeleiders in Het Blokkenhuis en/of De Puzzel + om de huidige medewerkers/begeleiders
die nog niet hebben deelgenomen aan een selectieprocedure de kans te geven zich te regulariseren,
dient het organiseren van een selectieprocedure + de aanleg van een bijhorende werfreserve zich
op.

Er wordt gekozen voor een gezamenlijke selectieprocedure (voor zowel assistent begeleider
baby/peuter opvang als assistent begeleider buitenschoolse opvang) waarbij enkel de
schriftelijke proef verschilt naar gelang kandidaten kiezen voor de baby/peuter opvang enerzijds of
de buitenschoolse opvang anderzijds of beiden.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan
 MB tot vaststelling van de kwalificatiebewijzen assistent begeleider kinderopvang

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. Om een selectieprocedure voor de functie van assistent begeleider kinderopvang (niveau D,
zowel baby/peuter opvang + buitenschoolse opvang) op te starten en een verlengbare
werfreserve aan te leggen voor deze functies.

2. De selectieprocedure voor de functie assistent begeleider kinderopvang als volgt vast te
leggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

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

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat het om de aanleg van een werfreserve gaat
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

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

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die voldoen aan de
kwalificatievereisten zoals vooropgesteld door Kind en Gezin.

 de selectiecriteria zijn:

 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 vakkennis

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van functie gerelateerde cases en praktijksituaties + bevraging van



vakkennis
o de schriftelijke proef bestaat uit 3 delen:

 deel 1: gemeenschappelijk deel
 deel 2: deel specifiek voor de buitenschoolse opvang
 deel 3: deel specifiek voor baby/peuter opvang

o kandidaten die in aanmerking willen komen voor beide soorten opvang dienen
te slagen voor alle 3 de delen. Kandidaten die enkel in aanmerking willen
komen voor de buitenschoolse opvang dienen te slagen voor zowel deel 1 als
deel 2. Kandidaten die enkel in aanmerking willen komen voor de baby/peuter
opvang dienen te slagen voor zowel deel 1 als deel 3.

* 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 28 november 2014
* indienen van de kandidaturen op ten laatste 14 december 2014
* schriftelijke proef 20 december 2014
* mondelinge proef 14,15,19,22 en 28 januari
* vaststelling werfreserve in de Raad 20 februari 2014

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 75 punten (25 punten per
onderdeel)

 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

o kandidaten die in aanmerking willen komen voor beide soorten opvang dienen
minimum 50% te behalen op alle onderdelen (deel 1, 2 en 3) en 60% in
totaliteit

o kandidaten die enkel in aanmerking willen komen voor de buitenschoolse
opvang dienen minimum 50% te behalen op de onderdelen 1 en 2 en 60% in
totaliteit

o kandidaten die enkel in aanmerking willen komen voor baby/peuter opvang
dienen minimum 50% te behalen op de onderdelen 1 en 3 en 60% in totaliteit

 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 75 punten, waarbij de
kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Peter De Greef, leerlingbegeleider KA Erasmus Deinze, extern
 Tine Vandamme, verantwoordelijke kinderopvang Blokkendoos OCMW Kortrijk, intern
 Chantal Dewitte, verantwoordelijke kinderopvang De Puzzel OCMW Kortrijk, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern of

Carine Callemin, waarnemend personeelsverantwoordelijke OCMW Kortrijk, secretaris
van de jury, intern

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

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 18 december 2014
 vaststelling werfreserve in de raad van 20 februari 2014

[27 november 2014]

Punt 29 Varia

 Toelichting activiteiten winter in Kortrijk (tijdelijk koffiehuis in het Begijnhof)
 Raadslid Els Deleu vraagt de stand van zaken nachtopvang
 Raadslid Frederik Benoit doet een melding van malafide energieverkopers. De voorzitter

vraagt om dit ook door te geven aan Rik Desmet, regisseur consumentenbescherming.
 Kerstdrink voor het personeel en de raadsleden op donderdag 18 december. De aansluitende

raadszitting gaat daarom door in het OCMW.
[27 november 2014]


