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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming.

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

4. Meldpunt Kinderopvang: overdracht naar het Sociaal Huis Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

5. Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot goedkeuring prijzen 2015.

6. Samenwerking OCMW-Stad inzake ICT. Voorstel tot goedkeuring beheersovereenkomst.

7. Informatieveiligheid. Aanpak gezamenlijk veiligheidsbeleidsplan voor Stad en OCMW en aanstelling veiligheidsconsulent

voor 2015.

8. Plus release 2014 Logins voor sociale dienst. Voorstel tot aankoop.

9. Project ‘Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te Kortrijk’.

Goedkeuring termijnverlenging van 102 kalenderdagen voor de percelen HVAC, Elektriciteit en lift.

10. Aktename gunning raamcontract verzorgingsmateriaal via groepsaankoop georganiseerd door SAK vzw.

11. Onderhoudsschilderwerken 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Ontwerp infrastructuur voor verkaveling Oostrozebeke. Voorstel tot gunning.

13. Perceel gelegen Molentjesstraat te Kooigem. Voorstel tot goedkeuring overeenkomst met de Stad Kortrijk.

14. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en vzw Wit.h. Voorstel tot verlenging.

15. Aanvraag restmiddelen VIA. Voorstel tot goedkeuring.

16. Vakantiekalender 2015. Voorstel tot goedkeuring.

17. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Functionele loopbaan: individuele weddenvaststellingen.

2. Aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie van assistent begeleider kinderopvang.

3. Varia: stand van zaken diverse items.
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Onderwerp Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

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.

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.

Beoordeling 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.

Conform artikel 16 van het OCMW-decreet heeft de Voorzitter van de Gemeenteraad de
geloofsbrieven van de heer David Wemel onderzocht.
Als kandidaat raadslid heeft de heer David Wemel een verklaring op eer ingediend waarin hij
verklaart zich niet te bevinden in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in de
artikelen 20 en 21 van het OCMW-decreet.

Er bestaat geen enkel bezwaar dat de geloofsbrieven van de heer David Wemel worden geldig
verklaard en dat hij wordt toegelaten tot de eedaflegging zoals voorzien in artikel 16 van het
OCMW-decreet.

De heer David Wemel wenst zijn mandaat als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn op te nemen en heeft hiervoor op donderdag 11 december 2014 ten overstaan van de
Voorzitter van de Gemeenteraad en in aanwezigheid van de stadssecretaris en de OCMW-
Voorzitter de eed afgelegd.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 De Gemeenteraad heeft op 8 december 2014 akte genomen van het ontslag van de heer
Thomas Holvoet als OCMW-raadslid en van het proces-verbaal van eedaflegging van de heer
David Wemel als OCMW-raadslid.

Bijlagen  Verklaring op eer van de heer David Wemel
 Proces-verbaal van de eedaflegging van de heer David Wemel d.d. 11 december 2014.

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de eedaflegging op donderdag 11 december 2014 van de heer David
Wemel ten overstaan van de Voorzitter van de Gemeenteraad en in aanwezigheid van de
stadssecretaris en de OCMW-voorzitter.

De voorzitter verwelkomt de heer David Wemel als nieuw lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Kortrijk.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en
uitvoerbaarverklaring.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 4 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 2.023,98 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

 Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.
 Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni en 18 september 2014 heeft de Raad 119 dossiers geviseerd
en uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 44

afbetaling 29

verkoop gepland 5

Centraal Bestand Beslagberichten 2

In uitvoering 7

niet uitvoerbaar 19

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 1

collectieve schuldenregeling 8

uitverkocht 4

119

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 4 invorderingsdossiers (totaal 2.023,98 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
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Onderwerp Meldpunt Kinderopvang: overdracht naar het Sociaal Huis Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe en Barbara Deman Dienst Sociaal huis

Doelstelling Toegankelijke kinderopvang realiseren

Feitelijke
aanleiding

Naar aanleiding van de hervormingen binnen de PWA Kortrijk vzw kunnen zij de opdracht in
functie van het Meldpunt Kinderopvang niet verder opnemen voor de stad Kortrijk. Voor 2015
zullen zij nog t.e.m. maart instaan voor de dienstverlening maar vanaf april wordt de
samenwerking stop gezet. Vanaf die datum zal de opdracht opgenomen worden door het Sociaal
Huis.

Beoordeling Het Meldpunt Kinderopvang werd in 2006 opgericht. Het was toen een bewuste keuze om het
Meldpunt Kinderopvang in te bedden binnen de Werkwinkel wegens de duidelijke link tussen het
zoektocht naar werk en voor jonge ouders, ook de zoektocht naar bijhorende kinderopvang. Er
werd een samenwerking opgezet met PWA Kortrijk voor het beheer van het Meldpunt
Kinderopvang. Na een jarenlange, succesvolle samenwerking kan PWA Kortrijk vanaf april 2015
niet meer instaan voor het beheer van het Meldpunt Kinderopvang.

In het kader van de zesde staatshervorming worden alle PWA's in Vlaanderen binnenkort
overgenomen door de VDAB en grondig hervormd. In de aanloop van deze hervormingen worden
de medewerkers van PWA Kortrijk reeds voor andere diensten ingeschakeld waardoor zijn niet
meer kunnen instaan voor het beheer van het Meldpunt Kinderopvang. Voor 2015 zullen zij enkel
nog de dienstverlening verzorgen voor de maanden januari, februari en maart.

Naar aanleiding van deze mededeling werd gezocht naar een waardig alternatief. Dit werd
gevonden binnen het Sociaal Huis Kortrijk.

Argumentatie

Het Sociaal Huis zal vanaf april 2015 de taken van PWA Kortrijk overnemen, zijnde:
 het beheer van de website http://www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/kortrijk/
 gegevens van de opvangvoorzieningen en hun beschikbare plaatsen op de website plaatsen
 gegevens van de voorzieningen controleren zodat ze steeds up to date zijn
 maandelijks, 6-maandelijks en jaarlijks statistieken opmaken op basis van registratie van het

aantal bezoekers en zoekopdrachten
 continu opvolgen van het aanbod kinderopvangmogelijkheden
 nieuwe initiatieven contacteren en hun medewerking aan het project vragen
 via de loketfunctie iedereen die erom vraagt informeren over het aanbod van

kinderopvangmogelijkheden
 voor elke vraag die binnenkomt in overleg met de klant zoeken naar de beste oplossing en

geschikte dienstverlening
 alle aanvragen per e-mail binnen de 2 werkdagen beantwoorden
 per klant een dossier opmaken zodat alle vragen per klant geregistreerd worden
 opvolging van alle online aanvragen naar 1 of meerdere opvangvoorzieningen via de website

door iedere klant na 2 weken te contacteren met de vraag of hij/zij opvang gevonden heeft

Ouders met vragen ivm met kinderopvang zullen terecht kunnen bij het Meldpunt van de stad en
rechtstreeks bij het Sociaal Huis. Via het Meldpunt van de stad zal men doorverwijzen naar het
Sociaal Huis. Binnen het Sociaal Huis zal een deel van bovenstaande opdrachten opgenomen
worden door het team intake en het administratieve luik wordt opgevolgd door een
administratieve medewerker. Ouders die ter plaatse komen, melden zich aan via de balie en
worden dan ter plaatse doorverwezen en geholpen door het team intake. Uiteraard kunnen ouders
ook steeds terecht op de website voor hun zoektocht naar opvang.

In het verleden voorzag de stad 5.000 euro als vergoeding voor PWA Kortrijk vzw. Binnen het
Sociaal huis wordt deze opdracht opgenomen binnen hun reguliere werking en hoeft de stad geen
bijkomende vergoeding te betalen.

Daarnaast voorziet de stad een budget van 1.500 euro voor het onderhoud van de website. Dit
blijft wel behouden.

Voor 2015 neemt PWA Kortrijk nog 3 maanden hun opdracht op zich waardoor deze 3 maanden
ook nog betaald moeten worden. Voor 2015 betaalt de stad nog 1.250 euro aan PWA Kortrijk vzw.



Aansluitend aan de overdracht van het Meldpunt Kinderopvang van PWA Kortrijk naar het Sociaal
Huis zal er gezocht worden naar een nieuw, innovatiever systeem om de vraag naar en het
aanbod van kinderopvang beter op elkaar af te stemmen. Deze nood leeft al een aantal jaar.
Vanuit K&G werd een proefproject opgezet via een portaalsite van K&G maar dit werd in de loop
van oktober 2014 negatief geëvalueerd en stop gezet. Samen met het Sociaal Huis zullen de
nodige voorbereidende stappen gezet worden om een digitaal platform uit te werken hiervoor met
de nodige aandacht voor diegenen die moeilijker toegang vinden tot dergelijke digitale
instrumenten en kinderopvang.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 15 december 2014 beslissing CBS voor overdracht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt goed dat sociaal huis deze opdracht opneemt vanaf 1 april 2015 in nauwe
afstemming met de verantwoordelijke kinderopvang binnen de stad.
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Onderwerp Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot goedkeuring
prijzen 2015.

Indiener Bart Denys Dienst Wijkteams en dienstencentra

Doelstelling Plan Nieuw Kortrijk:
 Een stad die onderneemt en deelt: armoedebestrijding; betaalbare dienstverlening.
 Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s: ondersteuning thuiswonende

ouderen en bewoners wzc, zorg en ondersteuning tegen een redelijke prijs.

Feitelijke
aanleiding

Jaarlijks evalueren we de prijzen van de dienstverlening en de dranken geserveerd in de lokale
dienstencentra, het dagverzorgingscentrum en de woonzorgcentra.

Voor de dienstverlening in de LDC hangt het tarief af of de gebruiker al dan niet in aanmerking
komt voor het sociaal tarief of het voorkeurtarief.

2010: invoering van tweeprijzensysteem:
Standaardtarief voor wie niet in aanmerking komt voor sociaal tarief.
Sociaal tarief = Omnio + KI<750 euro, te bewijzen door klevertje mutualiteit en
erewoordverklaring.

2012: verscherping van de criteria:
Sociaal tarief = woonachtig in Kortrijk of OCMW-vrijwilliger; Omnio + KI<750 euro en huur<750
euro, te bewijzen door recente aanslagbiljet en bewijzen betaling huur. Huur is basishuur +
syndickosten.

2014: invoering derde tarief:
Een voorkeurtarief op het niveau van leefloon.

Voor 2015 behouden we het systeem, maar stellen we enkele prijswijzigingen in de
LDC’s voor.
Enkele prestaties worden geleverd door gediplomeerde freelance medewerkers op zelfstandige
basis, dit houdt het volgende in:
 pedicure: 30 minuten basisverzorging: de pedicure ontvangt vanaf 2015 €10; wat een

verhoging van 25 cent per prestatie is.
 gezichtsverzorging: 45 minuten schoonheidsverzorging. We voorzien een verhoging met 25

cent. De specialiste ontvangt €11,50 per beurt.
 epileren: dit is het ontharen van drie zones wenkbrauwen, snor, kinbeharing. De specialiste

ontvangt 7 euro per beurt.
 manicure: dit is het knippen, vijlen en optioneel lakken van nagels. De specialiste ontvangt

voor manicure 5 euro en voor het lakken van de nagels 2 euro.
 haarkapster: de vergoeding van €11 voor all-in blijft behouden. Voor de snit (knippen)

verhogen we tot 10 euro. De prijs voor het knippen van het haar geldt zowel voor heren als
dames.

De freelance-medewerkster wordt aan een vaste prijs vergoed, ongeacht die klant het standaard-,
sociaal- of voorkeurtarief betaalt.

De hoogte van het voorkeurtarief en sociaal tarief willen we bevriezen. Het standaardtarief willen
we geleidelijk aan oriënteren naar marktconforme prijzen. De opbrengsten van het
standaardtarief compenseren dan de tekorten op voorkeur- en sociaal tarief.

Hieronder vindt u:
 De eerste overzichtstabel is die van de prijzen dienstverlening van 2015 in vergelijking met

die van 2014.
 De tweede overzichtstabel is die van de gehanteerde prijzen kapsalon, die enkel gelden in de

woonzorgcentra, vermits LDC enkel basiszorg aanbiedt.
 De derde overzichtstabel is die van de cafetariaprijzen.

In 2012 hebben we de prijs van de dranken met 10 cent verhoogd. In 2015 wensen we dezelfde
prijzen aan te houden zoals de afgelopen drie jaar. In vergelijking met andere woonzorgcentra
(regionaal niveau) en lokale dienstencentra (Vlaams niveau) zijn onze drankprijzen eerder aan de
hoge kant.



Prijzen kapsalon (enkel woonzorgcentra)

Drankprijzen cafetaria:

PRIJZEN DRANK
CAFETARIA LDC + WZC 2009 2010 2011

2012=
2015

Warme dranken

koffie/thee 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

soep 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

chocolademelk 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Frisdranken

Ice Tea (25cc) 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €

Soort Voor-
keur
2014

Sociaal
2014

Stand
2014

Voor-
keur
2015

Sociaal
2015

Standaard
2015

Freelance

Maaltijden 3 5,50 7 3 5,50 7

Maaltijden aan
huis

3 5,50 7 3 5,50 7

Pedicure 3 9 13,50 3 9 15 + 0,25€
= 10€

Gezichts-
verzorging

6 12,5 17 6 12,5 18 + 0,25€
= 11,50€

Epileren all in 3 5 7 3 5 8 5

Douche - bad 0 0 3 0 0 4

Wasmachine
met bediening
(DCZ)

1 2 7 1 2 8

Wasmachine
zonder
bediening (DCH,
CO, DCB)

1 2 6 1 2 7

Droogkast met
bediening (DCZ)

0,5 1 3 0,5 1 3,50

Droogkast
zonder
bediening (DCH,
CO, DCB)

0,5 1 2,5 0,5 1 3

Kapsalon:
watergolf,
brushing, plix

6 13 15 6 13 17 11

Knippen heren 4 9 10 4 9 11 8

Knippen dames 4 9 10 4 9 11 8

Dieetadvies 1e

gesprek
10 16 19 10 16 19 18

Dieetadvies
opvolgingsgespr
ek

6 10 13 6 10 13 10

Relaxatiebad De
Weister

2 4 7 2 4 7

Manicure 1 3 5 1 3 6

Lakken nagels 1 2 3

PAS 6 12,50 15 6 12,5 15

bewerking
Voorstel
2015

prijs nu
2014

Permanent excl. snit 40 € 35 €

Kleuring excl. snit 40 € 35 €

snit 10 € 9 €

cremebad 3,50 € 3 €

wassen + watergolf 13 € 12 €

wassen + brushing 13 € 12 €

verzorgende versteviger 1 € 0,50 €

kleurmousse 1 € 0,50 €



Ice Tea (33cc) 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

andere (cola, limonade,
fruitsap, water, …) 1,10 € 1,10 € 1,10 €

1,20 €

Aperitief

Martini 1,50 € 1,60 € 1,70 € 1,80 €

Porto 1,80 € 1,90 € 2 € 2,10 €

Sherry 1,80 € 1,90 € 2 € 2,10 €

Wijn (glas) 1,50 € 1,60 € 1,60 € 1,80 €

Wijn (kleine fles) 3,00 € 3,20 € 3,20 € 3,60 €

Wijn fles (75cc) 8,00 € 8,30 € 8,30 € 9 €

Bier

Pils 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,20 €

Pils NA 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,20 €

Export - Bockor Blauw 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,30 €

Bellegems Bruin 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,30 €

De Koninck 1,25 € 1,35 € 1,40 € 1,40 €

Witteke 1,25 € 1,35 € 1,40 € 1,40 €

Geuze 1,25 € 1,35 € 1,40 € 1,40 €

Rodenbach 1,35 € 1,40 € 1,40 €

Palm (33cl <> 25cl) 1,35 € 1,40 € 1,20 €

Kriek (Max) 1,50 € 1,60 € 1,70 € 1,70 €

Hommelbier 1,50 € 1,60 € 1,70 € 1,70 €

Framboise 1,80 € 2,00 € 2,10 € 2,10 €

Carlsberg 1,80 € 2,00 € 2,10 € 2,10 €

Pale Ale 1,80 € 2,00 € 2,10 € 2,10 €

Hoegaarden Grand Cru 1,80 € 2,00 € 2,10 € 2,50 €

Leffe (Blond / Bruin) 1,80 € 2,00 € 2,10 € 2,50 €

Westmalle Trappist 1,80 € 2,00 € 2,10 € 2,50 €

Westmalle Triple 2,00 € 2,20 € 2,30 € 2,50 €

Duvel 2,00 € 2,20 € 2,30 € 2,50 €

Omer / 2,20 € 2,30 € 2,50 €

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 Ouderenoverleg

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de prijzen van de dienstverlening en cafetaria in thuiszorg en
woonzorgvoorzieningen goed.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 december 2014 | punt 6

Onderwerp Samenwerking OCMW-Stad inzake ICT. Voorstel tot goedkeuring beheersovereenkomst

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In het domein van ICT werken de stad en het OCMW Kortrijk al verschillende jaren samen.
Deze samenwerking is projectmatig gestart en krijgt meer en meer een permanent en structureel
karakter.
Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 20 januari 2014 de principiële
samenwerking goed.

In een volgende stap zouden ICT-medewerkers van het OCMW het team servicepunt van de Stad
vervoegen. Hier ontstond de nood aan een samenwerkingsovereenkomst om deze samenwerking
verder te concretiseren.

Beoordeling De samenwerkingsovereenkomst omvat een aantal concrete afspraken op vlak van:
 Aankoopbeleid: zo veel als mogelijk zelfde software en hardware
 Inzet budget en opvolging facturatie
 Informatieveiligheid
 Personeel: inzet medewerkers in de teams servicepunt en projecten
 Communicatie

De volledige overeenkomst is toegevoegd in bijlage.

Bij goedkeuring van principiële overeenkomst legden we begin 2014 een eerste planning voor.
Hieronder volgt een korte actualisering en rapportering:

2014
 Overgang 1 domein: voorbereiding achter de schermen, wordt afgerond midden december

2014, migratie en uitvoering gebeurt in 2015
 1 exchange (met gedeelte Outlook-functionaliteit voor Stad én OCMW), voorbereiding bezig

i.s.m. externe experten, implementatie start begin 2015. Is ook nauw verwegen met roll-out
office 365

 al dan niet 1 domeinnaam @kortrijk.be behoort tot de mogelijkheden (wenselijkheid vs
eenduidigheid in gemengde teams) nog geen keuze gemaakt

2015
 1 Topdesk-omgeving voor IT (overzicht middelen, kennisbeheer; facility wordt in deze

oefening buiten beschouwing gelaten) : applicatiebeheerders van stad en OCMW hebben
al eerste afstemming gehad

 1 aanspreekpunt 'Klant en Service' (eenzelfde gemeenschappelijke uitvalsbasis; mét
behoud van de huidige statuten) – personeelsleden al in één team bij start 2015

 analyse en implementatie van soft- en hardware projecten vanuit één team - vanaf
start in 2015

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  samenwerkingsovereenkomst stad en OCMW inzake ICT

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst inzake ICT tussen Stad en OCMW goed.
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Onderwerp Informatieveiligheid. Aanpak gezamenlijk veiligheidsbeleidsplan voor Stad en OCMW en
aanstelling veiligheidsconsulent voor 2015.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW beschikt als onderdeel van de sociale zekerheid, sinds 1999 over een veiligheidsbeleid,
en werkt sinds 2002 samen met de Erkende Gespecialiseerde Veiligheidsdienst (EGVD) van Smals
die voor het OCMW optreedt als veiligheidsconsulent; aangevuld door twee interne adjunct-
veiligheidsconsulenten.

Kort geschetst behelst dit plan het voorkomen en het vlug en doeltreffend herstellen van
 schade aan de gegevens en hun verwerking;
 van onrechtmatige schendingen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
In de praktijk vloeien daar fysieke en niet-fysieke acties, maatregelen en ingrepen om dit te
bewerkstelligen.

Gelet op het feit dat de Stad ook moet beschikken over een veiligheidsbeleidsplan en een
veiligheidsconsulent, en gelet op de verregaande samenwerking tussen Stad en OCMW, o.m.
maar niet uitsluitend op het vlak van ICT, komt de vraag om te komen tot een gezamenlijk
veiligheidsbeleid en te werken met één en dezelfde veiligheidsconsulent voor Stad én OCMW.

Beoordeling De EGVD van Smals kan statutair niet optreden als veiligheidsconsulent voor de Stad, en deze
statuten zullen niet gewijzigd worden. Gelet op de workload en de verantwoordelijkheid die de
opstart binnen de Stad met zich mee zal brengen, is de piste om een medewerker van Stad en
OCMW formeel aan te stellen als veiligheidsconsulent, met backup van de EGVD ook niet
weerhouden.

Het college besliste in zitting van 2 juni 2014 om binnen het IT-raamcontract tijdelijk een beroep
te doen op externe expertise om het informatieveiligheidsbeleid binnen de Stad versneld uit te
bouwen en de eigen medewerkers mee te coachen en te ondersteunen.
De toegekende opdracht werd uitgevoerd door de firma DPI (Data Protection Institute).

Belangrijk om te duiden is dat, aangezien de vereisten voor het OCMW een stuk strenger zijn, de
Stad bijgevolg zijn veiligheidsniveau minimaal tot op het veiligheidsniveau van de Stad moet
brengen.

Binnen het kader van hetzelfde lot van het IT-raamcontract, waarbij tevens het OCMW Kortrijk is
aangesloten, werd Real Dolmen gepolst om te fungeren als veiligheidsconsulent voor zowel de
stad Kortrijk als het OCMW Kortrijk.
Real Dolmen gaf aan hierin te willen op ingaan en geeft aan dat er, rekening houdende met de
verantwoordelijkheid die hieraan vast hangt, in het eerste jaar tussen 12 en 18 dagen consultancy
nodig zijn (aan een dagprijs van € 919,60).

Vermits het zwaartepunt van de werkzaamheden aan stadszijde zal liggen (het OCMW staat
momenteel al verder op het vlak van informatieveiligheid dan de stad Kortrijk), vraagt het OCMW
een facturatie op basis van effectieve prestaties bij beide besturen.

Bij het OCMW behouden we de twee adjunct-veiligheidsconsulenten, i.c. Nick Vandommele Dirk
De Vos.

Gelet op het feit dat we nog steeds twee aparte besturen zijn en blijven, blijft dit de opmaak van
aparte veiligheidsbeleidsplannen vergen; zo veel mogelijk gelijklopend waar mogelijk en
organisatiespecifiek waar nodig.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om DPI aan te stellen voor de opmaak van een veiligheidsbeleidsplan voor
OCMW Kortrijk en met de aanstelling van DPI als veiligheidsconsulent.
Het OCMW brengt de KSZ op de hoogte van deze aanstelling.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Plus Release New Horizon Sociale Dienst 2014. Voorstel tot aankoop.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur & organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Logins is de leverancier van de software voor o.m. de financiële dienst en de sociale dienst.
Zij brengen regelmatig upgrades en uitbreiding voor hun software uit.

Beoordeling De nieuwe release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten:
 Verrijking van KSZ-onderzoeken met gegevens uit de stromen pensioenaanvragen,

gehandicapten, belastingsgegevens en sociaal tarief
 Mutaties ziekenfondsgegevens
 Bulk verwerking voor de klaargezette formulieren verwarmingstoelage
 Beschikken over tekstfragmenten om eenvoudig en eenduidig beslissing te motiveren
 Opvragen historiek contacten op thema’s
 Contacten gemakkelijk opvolgen
 KSZ onderzoeken in de COT-modulen uitbreiden

Financiële
toetsing

Budget

Visum ontvanger

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met:
 de aankoop van de Plus Release New Horizon Sociale Dienst 2014 voor een totaal bedrag van

€ 9.680;
 het aangaan van het verplicht jaarlijks onderhoud voor een totaal bedrag van € 1.452 per

jaar (dit voor 4 jaar).

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Project ‘Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam
49-53 te Kortrijk’ . Goedkeuring termijnverlenging van 102 kalenderdagen voor de percelen
HVAC, Elektriciteit en lift.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring van een 7de termijnverlenging met 102 kalenderdagen voor de percelen HVAC,
Elektriciteit en lift voor dossier ‘Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie
van 6 studio’s, Dam 49-53 te 8500 Kortrijk’.

Feitelijke
aanleiding

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

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

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

dakopbouw ).
 5de termijnverlening van juni 2014 van 122 kalenderdagen (vertraging in de uitvoering

aannemer ruwbouw en afwerking)
 6de termijnverlenging van september 2014 van 80 kalenderdagen (vertraging in de uitvoering

aannemer ruwbouw en afwerking)

Het einde van de werken was voorzien op 31 mei 2014 en de aannemers van de 4 percelen
werden uitgenodigd voor de voorlopige oplevering die doorging op 3/6/2014.
De aannemer Frans Verhelst bvba, Barnestraat 1A te 8680 Koekelare had niet aan zijn
verplichtingen voldaan. Slechts 45% van de werken waren uitgevoerd.
De ontwerper, Architectenbureau J & A Demeyere stelde op 3/6/2014 een proces-verbaal op van
weigering voorlopige oplevering
Als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de aannemer ruwbouw en afwerking konden de
aannemers van de andere 3 percelen hun werken niet beëindigen en werd aan de aannemers van
de percelen HVAC, Elektriciteit en Lift in juni 2014 een termijnsverlenging van 122 kalenderdagen
gegeven. In september bleek een nieuwe termijnsverlenging van 80 kalenderdagen noodzakelijk.
De nieuwe einddatum werd aldus bepaald op 19 december 2014.
Nu is reeds duidelijk dat die datum absoluut niet haalbaar is gezien de huidige staat van
uitvoering van aannemer Verhelst. Daarom vragen de aannemers van die 3 percelen een 7de

termijnverlenging van 102 kalenderdagen. De nieuwe opleveringsdatum komt daarbij op 31 maart
2015. Rekening houdend met oplevering, opkuis en inrichting, kunnen de appartementen
verhuurd worden vanaf 1/5/2015.

Beoordeling De aannemers van de 3 andere percelen, Vandewalle nv voor perceel HVAC, Tevean nv voor
perceel elektriciteit en Kone Belgium nv voor perceel lift, meldden dat de voorlopige oplevering
van hun perceel op 19 december 2014 niet zal kunnen doorgaan door de vertraging in de
uitvoering van de werken veroorzaakt door de hoofdaannemer bvba Frans Verhelst. Zij vragen
daarom terecht alle 3 nogmaals een termijnverlenging van 102 kalenderdagen onder voorbehoud
dat de hoofdaannemer de werken vanaf nu uitvoert volgens de vooropgestelde planning. Met
uitzondering van de wettelijke prijsherzieningsformule zullen zij geen andere kosten doorrekenen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald



artikel 15.
 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen.

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

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

Eerdere
beslissingen

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

 9/1/2012 goedkeuring aanbestedingsdossier door VMSW.
 6/4/2012 kennisgeving sluiting contract aan aannemers met bevel tot aanvang.
 12/7/2012 Kennisname van de termijnverlenging met 63 kalenderdagen
 9/07/2013 Kennisname van termijnverlenging met 46 & 28 kalenderdagen.
 19/12/2013 Aktename termijnverlenging van 92 kalenderdagen.
 25/06/2014 Aktename termijnverlenging van 122 kalenderdagen.
 18/09/2014 Goedkeuring termijnverlenging van 80 kalenderdagen

Bijlagen  Aanvraag termijnverlenging Vandewalle nv

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de termijnverlenging van 102 kalenderdagen voor de percelen HVAC,
Elektriciteit en lift van de opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en
renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te Kortrijk.” omwille van voornoemde reden.

De contractuele einddatum wordt aangepast en wordt 31 maart 2015.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aktename gunning raamcontract verzorgingsmateriaal via groepsaankoop georganiseerd door
SAK vzw.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Aktename van de gunning van het raamcontract verzorgingsmateriaal via de groepsaankoop
georganiseerd door de aankoopcentrale SAK vzw.

Feitelijke
aanleiding

Momenteel hebben wij een raamcontract bij WM Supplies met een looptijd van 2 jaar voor het
niet-steriel verzorgingsmateriaal. Dit contract loopt ten einde op 31 december 2014.
Het steriel verzorgingsmateriaal wordt nu zonder raamcontract via AZ Groeninge aangekocht.
Vzw SAK (de opdrachtencentrale die samenaankopen via de wet op de overheidsopdrachten
realiseert voor Caritas West-Vlaanderen) organiseerde een open offerteaanvraag voor een
raamcontract verzorgingsmateriaal (steriel en niet-steriel) met een looptijd van 4 jaar.
In zitting van 25 juni 2014 bekrachtigde Raad de goedkeuring van het vast bureau om toe te
treden tot de groepsaankoop georganiseerd door SAK vzw voor de periode 1 januari 2015 tot 31
december 2018. Het bijzonder bestek met nr. 2014-8 VZG voor de opdracht “Raamcontract ‘open
offerteaanvraag voor verzorgingsmateriaal voor de leden van SAK vzw” met een looptijd van 4
jaar”, opgesteld door SAK vzw, werd in diezelfde raadszitting goedgekeurd.

Beoordeling SAK vzw gunde de opdracht aan WM Supplies BVBA uit Kuurne. Dit is ook onze huidige
leverancier. In het door SAK voorgestelde raamcontract zijn de eenheidsprijzen van de producten
die wij nu ook afnamen bij VM Supplies door de schaalvergroting gunstiger.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien bij de verschillende instellingen.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Vast bureau van 11 juni 2014 goedkeuring instap in groepsaankoop georganiseerd door SAK.
 Raad van 25 juni 2014 bekrachtiging van instap in groepsaankoop via SAK vzw voor

raamcontract verzorgingsmateriaal.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de gunning van het raamcontract ‘open offerteaanvraag voor
verzorgingsmateriaal voor de leden van SAK vzw” met een looptijd van 4 jaar”, opgesteld door
SAK vzw, aan WM Supplies bvba, Kortrijksestraat 30, 8520 Kuurne.
Het raamcontract start op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2018.
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Onderwerp Onderhoudsschilderwerken 2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 27 november 2014 besliste de raad de schilderwerken in de Burelen OCMW
Budastraat niet uit te voeren. Omdat daardoor een significant deel van de uitgeschreven opdracht
wegvalt kon het dossier ‘Schilderwerken 2015’ niet gegund worden. De Raad gaf opdracht aan
facility om een aangepast bestek op te maken en een nieuwe procedure te starten.
Het bestaande dossier werd aangepast en voorziet enkel nog de schilderwerken voor gevels en
ramen van:
 Begijnhof fase 4: woningen nr 24 tot 30
 Begijnhof fase 1:woningen 10 tot 16
 Begijnhof kapel Ecce Home.
Deze werken zijn opgenomen in de begroting 2015

Beoordeling In het kader van de opdracht “Onderhoudsschilderwerken 2015” werd een bestek met nr.
20150119/FV/OPMB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 86.810,48 exclusief BTW of € 92.019,11
inclusief 6% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget € 102.000.

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.

 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 2 §1 3°.

 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’.
 Raad van 27 november 2014: stopzetting van de gunningsprocedure ‘schilderwerken 2015’

Bijlagen  Lastenboek
 Plans
 Raming

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20150119/FV/OPMB en de raming voor de opdracht
“Onderhoudsschilderwerken 2015”, 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 € 86.810,48 exclusief BTW of € 92.019,11 inclusief
6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Onderwerp Ontwerp infrastructuur voor verkaveling Oostrozebeke . Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In het kader van de opdracht “Ontwerp infrastructuur voor verkaveling Oostrozebeke” werd een
bestek met nr. 20141118/MD/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 exclusief BTW of € 18.150,00
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 16 oktober 2014 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 16 oktober 2014 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 SNOECK & PARTNERS nv, ENGELSE WANDELING 70 te 8510 MARKE;
 STUDIEBUREAU IR. CH. LOBELLE bvba, GISTELSE STEENWEG 712 te 8200 BRUGGE;
 STUDIEBUREAU DEMEY bvba, BEVERSESTEENWEG 314 te 8800 Roeselare;
 Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik;
 GEOMEX bvba, KAPELLERIESTRAAT 3 te 8840 Staden.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2014 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 16 juli 2015.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 SNOECK & PARTNERS nv, ENGELSE WANDELING 70 te 8510 MARKE (€ 7.950,00 exclusief

BTW of € 9.619,50 inclusief 21% BTW);
 STUDIEBUREAU IR. CH. LOBELLE bvba, GISTELSE STEENWEG 712 te 8200 BRUGGE

(€ 9.504,13 exclusief BTW of € 11.500,00 inclusief 21% BTW);
 Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik (€ 20.000,00 exclusief BTW of

€ 24.200,00 inclusief 21% BTW);

Op 4 december 2014 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SNOECK & PARTNERS nv, ENGELSE
WANDELING 70 te 8510 MARKE, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Bijlagen  3 offertes
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 december 2014
voor de opdracht “Ontwerp infrastructuur voor verkaveling Oostrozebeke”, 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 SNOECK &
PARTNERS nv, ENGELSE WANDELING 70 te 8510 MARKE, tegen de voorwaarden vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20141118/MD/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Perceel gelegen Molentjesstraat te Kooigem. Voorstel tot goedkeuring overeenkomst met de Stad
Kortrijk.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van een perceel grond gelegen langs de Molentjesstraat in Kooigem. Dit
perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 339 m².

Het perceel werd bij overeenkomst van 26 mei 2004 in gebruik gegeven aan de Stad Kortrijk voor
de aanleg van het terrein als groenstrook met parkeerplaatsen.

Beoordeling De overeenkomst ging in op 1 juni 2004 om van rechtswege te eindigen op 31 mei 2013. Thans
wordt het perceel nog steeds door de Stad onderhouden; staat er een glas- en kledijcontainer en
wordt het nog als parkeerplaats gebruikt. Er wordt dan ook voorgesteld om de
gebruiksovereenkomst te verlengen, meer bepaald om te zetten in een overeenkomst van
onbepaalde duur.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Overeenkomst tot gebruik van het perceel grond tussen de Stad Kortrijk en het OCMW.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Besluit De raad geeft het perceel, kadastraal gekend Kortrijk, 12de afdeling, sectie A, nr. 292/D met een
kadastrale oppervlakte van 339 m² in gebruik aan de Stad Kortrijk en keurt daarvoor volgende
gebruiksovereenkomst goed:

Artikel 1
Het OCMW geeft in gebruik aan de Stad, die aanvaardt, een perceel grond gelegen
Molentjesstraat te Kortrijk-Kooigem, kadastraal gekend Kortrijk, 12de afdeling, sectie A, nr.
292/D, met een kadastrale oppervlakte van 339m².

Artikel 2
Voorbeschreven grond wordt door het OCMW in gebruik gegeven aan de Stad, zonder dat er
sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring.

Deze ingebruikgeving geschiedt daarbij met als exclusief doel de grond te gebruiken voor de
realisatie van een parking met groen waarop er ook een glas-, kledij- en groencontainer kan
geplaatst worden.

Artikel 3
Deze ingebruikgeving is voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op 1 juni 2013.

Elk van de partijen kan op elk ogenblik, bij aangetekende brief en mits inachtneming van een
opzegtermijn van één maand, onderhavige gebruiksovereenkomst opzeggen.



Artikel 4
Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. Het terrein zal door de Stad verder onderhouden
worden.

Artikel 5
De Stad verbindt er zich toe om de ingebruik genomen grond te onderhouden als een goede
huisvader. Deze grond zal dus in elk geval in een permanente verzorgde en propere toestand
gehouden worden. In geen geval zal deze grond aangewend worden als stortplaats.

Artikel 6
De Stad neemt er akte van dat ze het thans toegestane gebruiksrecht niet kan overdragen aan
derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vanwege het OCMW.

Artikel 7
Het OCMW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om ten allen tijde gebruik te maken van de in
gebruik gegeven grond, in functie van het uitvoeren van nodige of nuttige onderhouds- of
toezichtswerken aan de infrastructuur welke zich eventueel in deze grond bevindt. Deze werken
zullen alsdan uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst, in welk geval ze geen
schadevordering kunnen wettigen in hoofde van de Stad.

Artikel 8
De Stad verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te nemen ten
einde te voorkomen dat het gebruik van voormeld terrein overlast/burenhinder medebrengt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en vzw Wit.h

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling Sociaalartistiek project “De Baggaerts”

Feitelijke
aanleiding

Wit.h is een organisatie die projecten begeleidt rond kunstenaars met een beperking. Hun missie
is het uitdagen en helpen van mensen met een verstandelijke beperking die zich artistiek wensen
te ontplooien, bij het uitvoeren van ideeën. Wit.h helpt de deelnemers door bij te sturen waar
nodig en bij de praktische realisatie van artistieke projecten.

In die context werd begin 2012 een samenwerkingsproject opgezet tussen de vzw Wit.h en het
OCMW. Het project hield in dat drie kunstenaars met een beperking en één kunstenaar uit het
reguliere circuit, één dag per week in vier huisjes van het Baggaertshof verblijven onder
begeleiding van een kunstenaar annex mentor, en dit gedurende plusminus 30 dagen per jaar tot
en met eind 2013. Deze samenwerking werd in zitting van 18 april 2013 verlengd tot eind 2014.

Beoordeling De vier kunstenaars dompelen er zich onder in de lokale geschiedenis in het algemeen en de
geschiedenis van het Baggaertshof in het bijzonder door het verzamelen van verhalen, anekdotes,
voorwerpen, enz. om er zo een eigen intiem verhaal mee te bouwen. De huisjes worden zo
ingericht als rariteitenkabinetten (een gebruik uit de 17de eeuw om verzamelingen van vreemde,
te koesteren objecten aan te leggen binnen de huiskamer). Deze constellaties worden op
regelmatige tijdstippen binnen de duur van het project geëxposeerd aan het publiek. De
eerstkomende ‘expositie’ vindt plaats op 16 december 2014.

Het doel van dit project is enerzijds de vzw Wit.h een forum te verlenen voor een sociaalartistiek
project in de Kortrijkse binnenstad, en anderzijds de ontsluiting van het Baggaertshof te
bevorderen. Het gebruik door de vzw Wit.h van de vier huisjes in het Baggaertshof betekent geen
meerkost. Bovendien heeft het gebruik van de huisjes een positief effect op het onderhoud van de
huisjes (de huisjes worden bijvoorbeeld verwarmd) en kunnen potentiële technische problemen
tijdig gesignaleerd worden.

Gelet op het onderzoek naar de site van het Baggaertshof, en eventuele toekomstige
ontwikkelingen op deze site, stellen we voor om de samenwerkingsovereenkomst opnieuw te
verlengen voor de periode van één jaar, met de mogelijkheid om deze vroegtijdig te beëindigen
maar met het engagement om in voorkomend geval voor de restduur, een alternatieve locatie aan
te bieden voor dit project.

Financiële
toetsing

Budget Regulier budget Baggaertshof

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Erkenning van het Baggaertshof als beschermd monument op 20 februari 1939

Besluitvormings-
proces

 Raadszitting van 18 april 2013

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en vzw Wit.H

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en vzw Wit.H goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanvraag restmiddelen VIA. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Carine Callemin Dienst personeelsdienst

Doelstelling Besteding van de restmiddelen uit de VIA-subsidiëring voor ‘nuttige initiatieven’ medewerkers.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- en non-profit gesloten in
de lokale besturen. Dit akkoord voorziet in de mogelijkheid om door subsidiëring vanuit de VIA4
middelen de koopkracht van de medewerkers in de VIA-diensten te verhogen. Het gaat hier meer
specifiek over de verhoging van de premie voor de tweede pensioenpijler (alleen voor de
contractuelen) en/of de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques.

Beoordeling VIA4-middelen

De VIA-diensten voor het OCMW Kortrijk en de VIA4-middelen zijn:

VIA-dienst VTE bezetting 01.01.2014
contractanten - statutairen

VTE VIA betoelaagd VIA-middelen

dienstencentra 25,59 – 3,55 3,80 2.544,01

kinderopvang 22,67 – 1,25 13,50 9.032,58

totaal 48,26 – 4,80 17,30 11.576,59

Stad Kortrijk krijgt vanuit het VIA4 voldoende middelen om voor de contractuelen in de VIA-
diensten de 2de pensioenpijler te verhogen van 1% naar 3%. Zij willen hierop ingaan zolang er
subsidie voorzien wordt.

Voor het OCMW Kortrijk is er onvoldoende subsidiëring om dezelfde weg te volgen. In de VIA-
diensten werken 48,26 VTE contractuelen. De subsidie die wij krijgen is voor 17,30 VTE en
bedraagt € 11.576,59. Indien wij dezelfde weg als Stad Kortrijk zouden volgen, dient er nog
€ 17.993 zelf gedragen te worden.

Het uitbetalen van de maatregelen, alleen aan de VIA-diensten leidt tot een 2-sporenloonbeleid.
Dit mag niet tot onenigheid tussen de medewerkers leiden. Ook omwille daarvan, stellen we voor
om de VIA4-middelen voor 2014 niet op te nemen.

De verdeelsleutel voor de toekenning van VIA-middelen wordt in 2015 herbekeken. Ieder jaar
opnieuw kan beslist worden over het al dan niet opnemen van de toegekende middelen.

Restmiddelen

Omwille van het feit dat de subsidie voor veel besturen ontoereikend is en deze middelen alleen
aan de VIA-diensten kunnen toegekend worden, vragen zij de VIA4-middelen niet op. Hierdoor
zijn er nog restmiddelen, die initieel voorzien waren voor de verhoging van de koopkracht. Tot
31.12.2014 kan bij de GSD-v de intentie kenbaar gemaakt worden tot het opnemen van de
toegekende restmiddelen. Het bedrag van de restmiddelen is nog niet bekend omdat organisaties
nog tot het einde van dit jaar de VIA4 middelen kunnen opvragen. Afhankelijk daarvan zal het
bedrag begin 2015 bekendgemaakt worden. Een voorzichtige raming door de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst Vlaanderen voorziet in ± € 9.000 voor het OCMW Kortrijk. De restmiddelen
worden ieder jaar opnieuw bekeken en toegekend. Deze restmiddelen zijn te besteden aan
‘nuttige initiatieven’ voor de medewerkers (niet alleen van de VIA-diensten). De enige formele
voorwaarde voor het toekennen van de restmiddelen is een protocol van onderhandeling met de
vakbonden.

BOC

In het BOC van 5 december 2014 werd afgesproken om de VIA4-middelen voor 2014 niet op te
nemen en deze jaar per jaar te bekijken. We opteren ervoor om de restmiddelen voor 2014 aan
te vragen en deze te besteden aan ‘nuttige initiatieven’ voor het personeel.

Voorstellen nuttige initiatieven, onder voorbehoud van het toekennen van de restmiddelen:
o.a.:

 aankoop elektrische fietsen als zuinig en milieubewust vervoermiddel voor verdere en



moeilijker bereikbare huisbezoeken en dienstverplaatsingen

 aankoop dienst-GSM voor de poetshulpen

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 het Vlaams intersectoraal akkoord voor de lokale besturen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 MAT 04.12.2014
 BOC 05.12.2014

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist:

 de VIA4-middelen voor 2014 niet op te nemen omwille van de geringe subsidie en het niet
volgen van een 2-sporenloonbeleid tussen de verschillende diensten van het OCMW Kortrijk

 de aanvraag tot het bekomen van de restmiddelen 2014 bij de GSD-v in te dienen tegen eind
2014

 de restmiddelen, onder voorbehoud van de toekenning van de restmiddelen 2014, te
besteden aan ‘nuttige initiatieven’ voor al het personeel

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vastlegging vakantiekalender 2015

Indiener Caroline Devos Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Vastlegging vakantiekalender 2015.

Feitelijke
aanleiding

De vakantieregeling, compensatiedagen volgen de regeling van vorig jaar en zijn geldig voor alle
personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met uitzondering van:
de nieuwe personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de volgende
diensten : de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de sociale dienst
van de woon en zorgcentra.
de personeelsleden in dienst sinds 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens het
raadsbesluit van 19 december 2013
Die personeelsleden hebben jaarlijks recht op 26 betaalde vakantiedagen en 11 feestdagen.
Voor deze personeelsleden wordt een aparte vakantiekalender opgemaakt (dienstnota 2015/b)

20 juli 2015 werd op vraag van de vakbondsafgevaardigden aangeduid als extra verplichte brugdag.
Tijdens de periode Kortrijk Congé (20 juli 2015 tot 14 augustus 2015) is het OCMW op de
hoofdzetel Budastraat 27 enkel open in de voormiddag
Er worden voor de kinderopvang en de maaltijdbedeling specifieke collectieve openings-/
sluitingsregelingen voorzien in de vakantiekalender.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Gelet op het KB van 18 april 1974 betreffende de feestdagen;
 Gelet op de rechtspositieregeling van de Stad Kortrijk;
 Gelet op het OCMW decreet artikel 104;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, art. 138 en 139;


Eerdere
beslissingen

 Gelet op de vaststelling van de personeelscategorieën;

Besluitvormings-
proces

 Het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité van 18 september 2014;
 Het basisoverleg van 5 december 2014;

Bijlagen  Vakantiekalender 2015 – a
 Vakantiekalender 2015 – b

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stelt de vakantiekalender 2015 vast, voor alle personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met
uitzondering van de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de
volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijbedeling en de sociale
dienst van de woon en zorgcentra.
De personeelsleden in dienst sinds 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens het
raadsbesluit van 19 december 2013

Feestdagen 2015

1 januari donderdag Nieuwjaar

2 januari vrijdag 2de Nieuwjaar/lokale feestdag

6 april maandag Paasmaandag

1 mei vrijdag Feest van de arbeid

14 mei donderdag OLH Hemelvaart



15 mei vrijdag verplichte brugdag

25 mei maandag Pinkstermaandag

11 juli zaterdag (C) Feest van de Vlaamse Gemeenschap

20 juli maandag Verplichte brugdag

21 juli dinsdag Nationale feestdag

15 augustus zaterdag (C) OLV Hemelvaart

1 november zondag (C) Allerheiligen

2 november maandag Allerzielen/lokale feestdag

11 november woensdag Wapenstilstand

24 december donderdagnamiddag namiddag dienstvrijstelling

25 december vrijdag Kerstmis

26 december Zaterdag (C) 2de kerstdag/lokale feestdag

31 december donderdagnamiddag namiddag dienstvrijstelling

Lokale feestdagen 2015

 vrijdag 2 januari
 maandag 2 november
 zaterdag 26 december

Brugdagen 2015

 Vrijdag 15 mei 2015.
 Maandag 20 juli 2015
 Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een

compensatiedag, inhaalrust, kredietverlof of lokale verlofdag.

Compensatiedagen 2015

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op
een dag naar keuze.

 zaterdag 11 juli
 zaterdag 15 augustus
 zondag 1 november
 zaterdag 26 december

Regeling vakantiedagen en dienstvrijstellingen

Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar heeft het statutair personeelslid recht op 34 werkdagen en vanaf de leeftijd van
50 jaar op 35 werkdagen.

Het contractuele personeelslid heeft recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie, samengesteld als
volgt: maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar en 13
conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar. Vanaf de leeftijd van
45 jaar heeft het contractuele personeelslid recht op 14 conventionele vakantiedagen en vanaf de
leeftijd van 50 jaar op 15 conventionele vakantiedagen.

Op 24 en 31 december is er dienstvrijstelling in de namiddag.

Openingsuren tijdens Kortrijk congé Campus Buda

Tijdens de periode van maandag 20 juli tot vrijdag 14 augustus is de hoofdzetel Budastraat 27
enkel open in de voormiddag, van 9u tot 12u. Vanaf maandag 17 augustus 2015 is er opnieuw
volledige dienstverlening.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang

De Puzzel:
Sluitingsregeling
tijdens de periode van 20 juli tot en met 13 augustus
Openingsregeling
2 november: de lokale feestdag wordt gecompenseerd
24 en 31 december in de namiddag tot 16u30: de dienstvrijstelling wordt gecompenseerd

Het Blokkenhuis:
Sluitingsregeling



tijdens de periode van 20 juli tot en met 14 augustus
Openingsregeling
2 november: de lokale feestdag wordt gecompenseerd
24 en 31 december in de namiddag tot 16u30: de dienstvrijstelling wordt gecompenseerd

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 15 mei en 20 juli 2015 geldt een normale dienstverlening voor de maaltijdbedeling.

De raad stelt de vakantiekalender 2015 vast:

Voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de volgende
diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijbedeling en de sociale dienst van
de woon en zorgcentra.

Voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2014 en tewerkgesteld in de dienst kinderopvang en
die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens het raadsbesluit van
19 december 2013. (onder voorbehoud van effectieve beslissing tot overdracht)

Feestdagen 2015

1 januari 2015 donderdag Nieuwjaar

6 april maandag Paasmaandag

1 mei vrijdag Feest van de arbeid

14 mei donderdag OLH Hemelvaart

15 mei vrijdag verplichte brugdag

25 mei maandag Pinkstermaandag

11 juli zaterdag (C) Feest van de Vlaamse Gemeenschap

20 juli maandag Verplichte brugdag

21 juli dinsdag Nationale feestdag

15 augustus Zaterdag (C) OLV Hemelvaart

1 november zondag (C) Allerheiligen

11 november woensdag Wapenstilstand

25 december vrijdag Kerstmis

Brugdagen 2015

 Vrijdag 15 mei 2015
 Maandag 20 juli 2015

Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een compensatiedag,
inhaalrust of kredietverlof.

Compensatiedagen 2015

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op
een dag naar keuze.

 Zaterdag 11 juli
 Zaterdag 15 augustus
 Zondag 1 november

Regeling vakantiedagen

Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 26 werkdagen jaarlijkse vakantie.

Het contractuele personeelslid heeft recht op 26 werkdagen, samengesteld als volgt: maximum 20
wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar en 6 conventionele
vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang

De Puzzel:
Sluitingsregeling

tijdens de periode van 20 juli tot en met 13 augustus



Het Blokkenhuis:
Sluitingsregeling

tijdens de periode van 20 juli tot en met 14 augustus

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 15 mei en 20 juli 2015 geldt een normale dienstverlening voor de maaltijdbedeling.

Opvolging en
communicatie


