
VERSLAG

Openbare zitting van 22 januari 2015

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene.

Raadsleden: Jan Allaert, Frederik Benoit, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Yann
Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele, Lieve Vansevenant en Carine Vercleyen en
David Wemel.

Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: Raadsleden: Stephanie Van Hauwaert.

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Voor punt 5: “Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot
goedkeuring prijzen 2015” beslist de raad dat de prijzen voor kleuring en permanent worden
vastgelegd op € 25. Het verslag wordt in die zin aangepast.

Het verslag van de zitting van 27 november 2014 wordt goedgekeurd.
[22 januari 2015]

Punt 2 Aktename verhindering raadslid en eedaflegging opvolger. Verwelkoming.

Feitelijke
aanleiding

Conform artikel 24, 2° van het OCMW-decreet heeft raadslid Lien Claassen op 16 januari 2015 de
voorzitter Philippe De Coene verzocht om haar tijdelijk te laten vervangen wegens
ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind.

Beoordeling Wanneer een OCMW-raadslid verhinderd is wordt het raadslid vervangen door zijn opvolger. De
vervanging duurt tot het raadslid niet meer verhinderd is. De raad neemt akte van de
verhindering en van de beëindiging van de periode van verhindering.

Raadslid Lien Claassen heeft op 8 september 2014 de eed afgelegd als eerste opvolger van de
heer Vincent Salembier. Op de betrokken voordrachtsakte staat de heer Jan Allaert als tweede
opvolger. De heer Jan Allaert wenst gedurende de periode van de verhindering van raadslid Lien
Claassen het mandaat van raadslid op te nemen.

Hij heeft daartoe op maandag 19 januari 2015 in handen van de voorzitter van de gemeenteraad
en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris de eed afgelegd.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet art. 16, 20, 21 en 25.
 OCMW-decreet art. 24, 2° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat

ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Dat lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn wordt op zijn schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter van
de raad voor maatschappelijk welzijn, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week vóór
de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende
week na de adoptie of geboorte.

Bijlagen  Proces-verbaal van de eedaflegging.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de verhindering van raadslid Lien Claassen wegens de geboorte van een
kind en dit vermoedelijk tot 1 maart 2015.

De raad neemt akte van de eedaflegging op 19 januari 2015 van de heer Jan Allaert in handen
van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris.
[22 januari 2015]



Punt 3 Mandatering in vzw Mentor, AZ Groeninge, Sodiperkoo en het Basisoverlegcomité.
Aktename.

Feitelijke
aanleiding

1. De heer Thomas Holvoet heeft per brief van 10 november 2014, gericht aan de Voorzitter van
de Gemeenteraad, ontslag genomen als werkend raadslid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Kortrijk. In de zitting van 18 december 2014 werd akte genomen van de opvolging
door raadslid David Wemel.

2. Mevrouw Lien Claassen, heeft per brief van 16 januari 2015, de voorzitter Philippe De Coene
verzocht om haar tijdelijk te laten vervangen wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een
kind. In de zitting van 22 januari 2015 werd akte genomen van de tijdelijke vervanging door
raadslid Jan Allaert.

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

Tijdens de raadszitting van 17 januari 2013 werd de heer Thomas Holvoet verkozen als
vertegenwoordiger van het OCMW in de raad van bestuur van vzw Mentor.

2. Tijdens de zitting van 18 september 2014 werd akte genomen van de mandatenverdeling in
opvolging van ontslagnemend raadslid Vincent Salembier waarbij raadslid Lien Claassen volgende
mandaten werd toegewezen:
 Afgevaardigde in de raad van bestuur van AZ Groeninge
 Voorzitter van Sodiperko
 Afgevaardigde bij het overleg OCMW-representatieve vakbonden.

Vervanging in de OCMW-verenigingen
Artikel 246 van het OCMW-decreet bepaalt dat de regeling voor de vervanging van de leden van
het vast bureau en de bijzondere comités (regeling artikel 60) ook van toepassing is op de
OCMW-verenigingen titel VIII, hfdst 3 (Verenigingen privaat recht – niet ziekenhuizen).

Voor de OCMW-verenigingen hfdst 2 (ziekenhuizen) is er geen decretale regeling, maar mag
volgens het advies van vvsg mutatis mutandis dezelfde regeling gevolgd worden als die van
art.246 OCMW-decreet.

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

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

De meerderheid van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn die voorkomen op
dezelfde voordrachtsakten als de te vervangen raadsleden hebben op 22 januari 2015 een
ondertekende verklaring afgegeven aan de secretaris waarin de vertegenwoordigende mandaten
in de interne en externe besturen worden verdeeld.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Bijlagen  2 verklaringen gericht aan de waarnemend secretaris van het OCMW

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van volgende vervangingen in de interne organen en externe besturen:

Afgevaardigde in de raad van bestuur van vzw Mentor.
Raadslid David Wemel neemt het mandaat op in opvolging van Thomas Holvoet.

Voorzitter van Sodiperkoo
Raadslid Jan Allaert neemt het mandaat van Lien Claassen over tijdens de periode van haar
verhindering.

Afgevaardigde in de raad van bestuur van AZ Groeninge
Raadslid Jan Allaert neemt het mandaat van Lien Claassen over tijdens de periode van haar
verhindering.

Afgevaardigde bij het overleg OCMW-representatieve vakbonden.



Raadslid Jan Allaert neemt het mandaat van Lien Claassen over tijdens de periode van haar
verhindering.
[22 januari 2015]

Punt 4 Oprichting van een OCMW-vereniging titel VIII hfdst.1 OCMW-decreet, “W13”.

Doelstelling Oprichting van een gestructureerd regionaal samenwerkingsverband tussen de 13 OCMW’s van de
regio Zuid-West-Vlaanderen, met rechtspersoonlijkheid.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW participeert aan het regio-overleg van voorzitters en secretarissen van de OCMW’s uit
dertien Zuid-West-Vlaamse gemeenten. Binnen dit regio-overleg ontstond de consensus om te
evolueren van een los samenwerkingsverband naar een gestructureerd intergemeentelijk
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid (regio-overleg 28.09.2013 en 25.10.2013).

Voor de juridische structuur van het samenwerkingsverband wordt, na onderzoek en afweging van
de diverse decretale mogelijkheden, de publieke OCMW-vereniging overeenkomstig titel VIII,
hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet, als meest geschikte rechtsvorm bevonden.

Beoordeling Doel van de vereniging
De vereniging heeft als doel een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal-, zorg- en
welzijnsbeleid voor de regio te voeren. Daartoe worden de krachten gebundeld. Diverse
bestaande samenwerkingsverbanden worden geïntegreerd, zoals het Welzijnsconsortium,
Sinergiek, het regionaal netwerk trajectbegeleiders, het regionaal crisisnetwerk, de werkgroep
regionaal zorgstrategisch plan ouderenzorg, enzovoort. Door de krachtenbundeling vermijden we
de bestaande versnippering en krijgen we meer slagkracht voor het indienen van gezamenlijke
projectdossiers.
Er wordt niet alleen op projecten gewerkt. In eerste instantie beogen we een structurele en
gestructureerde samenwerking, waardoor het regionaal welzijnsbeleid transparanter, eenvoudiger
en efficiënter kan verlopen.

Partners, stichtende deelgenoten
De partners of deelgenoten in de vereniging zijn: de OCMW’s van de gemeenten Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wervik, Wevelgem en Zwevegem. Naast de dertien OCMW’s participeert een private partner, het
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid West-Vlaanderen (CAW).
De dertien genoemde OCMW’s en het CAW zijn de stichtende deelgenoten van de vereniging.

Het Vlaams beleidskader
Het voorstel ligt in lijn met het Vlaams beleidskader. Het regeerakkoord 2014-2019 van de
Vlaamse Regering wil “de dynamiek van de regiovorming versterken”. Het Vlaams regeerakkoord
stelt letterlijk: “Het doel is om het aantal intermediaire niveaus drastisch te verminderen en te
komen tot zoveel mogelijk samenvallende samenwerkingsverbanden. We willen dat de gemeenten
de bestaande samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk samenvoegen en afstemmen op een
regionale schaal.”

De verenigingsvorm
De partners in het samenwerkingsverband opteerden voor de verenigingsvorm gebaseerd op titel
VIII hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet. Dit gaat om een publieke vereniging, met
rechtspersoonlijkheid.
De partners opteerden voor deze vorm uit oogpunt van maximale democratische participatie van
de betrokken lokale besturen en uit oogpunt van maximale transparantie van de activiteiten en
beslissingen van de vereniging. De bestuursvorm van de vereniging garandeert deze beide
fundamentele elementen.
 Democratische participatie: alle gemeenten participeren aan de bestuursorganen van de

vereniging. De OCMW-raden en colleges zijn maximaal betrokken bij de besluitvorming.
 Transparantie: het OCMW-decreet en de statuten garanderen een volledige terugkoppeling

naar de besturen van de besluitvorming van de vereniging en van het gevoerde beleid.

Bovendien garandeert de rechtspersoonlijkheid een stabiele structuur en een onderbouwd
engagement van de deelgenoten om de doelstellingen van de vereniging te garanderen.
De verenigingsvorm laat toe dat naast de OCMW’s, ook gemeenten en andere publieke partners
kunnen toetreden, alsook private partners zonder winstoogmerk.

De financiën
De OCMW’s-deelgenoten leveren een jaarlijkse bijdrage van 0,50 euro per inwoner van de
gemeente. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd om de loonkosten van het personeel te
kunnen opvangen. (Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave van de gemeente per 1 januari
van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar genomen.)
De bijdrage van het CAW bestaat uit de loonkost van 2 VTE personeelsleden die het CAW zal
vrijstellen voor de regionale werking.



Subsidies:
 Regierol sociale economie: 35.000 euro
 Eenmalige opstartsubsidie Provincie: 30.000 euro

Bestuur
 In de algemene vergadering zetelen 2 stemgerechtigde afgevaardigden per deelgenoot.
 Er is een voorzitter en drie ondervoorzitters, deze laatste bij voorkeur van een andere partij

dan de voorzitter en de andere ondervoorzitters.
 In de raad van beheer zetelen 1 stemgerechtigde afgevaardigde per deelgenoot en 1 expert

per deelgenoot (de OCMW-secretaris of een aangestelde) met raadgevende stem. Van elke
gemeente kan 1 lid van het college van burgemeester en schepenen participeren met
raadgevende stem.

 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de drie ondervoorzitters, twee OCMW-
secretarissen van en andere gemeente dan die van de voorzitter en ondervoorzitters, één
afgevaardigde van het CAW en de leidend ambtenaar.

 In de schoot van het dagelijks bestuur worden thematische werkgroepen of stuurgroepen
opgericht. Daaraan kunnen andere partners van het middenveld participeren, alsook leden
van de colleges.

De stemgerechtigde vertegenwoordigers van de deelgenoten-OCMW’s zijn allen OCMW-
raadsleden.
De gemeenten participeren in de raad van beheer en aan de werk- of stuurgroepen.
Er wordt teruggekoppeld naar alle raden en colleges over besluit- en beleidsvorming.

De Naam
De vereniging zal de naam “W13” dragen. Het cijfer 13 slaat op de dertien gemeenten die deel
uitmaken van het gebied waarvoor de vereniging werkzaam is.

De zetel
De vereniging kan zich vestigen in de kantoren van de Intercommunale Vereniging Leiedal,
President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.
De zetel bepaalt de toepasselijke rechtspositieregeling op het personeel van W13.

Personeel
De vereniging zal worden geleid door een verantwoordelijke op niv. A1-3. Deze leidend
ambtenaar zal worden gerekruteerd via een open vacature.
Het personeel van W13 valt onder toepassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-
Kortrijk.

Werking
Het uitgangspunt is minder structuren en meer slagkracht. W13 zal fungeren als regionale koepel
voor andere regionale overlegplatformen en samenwerkingsverbanden zoals Sinergiek,
Welzijnsconsortium, regio-overleg sociale diensten OCMW, regionaal netwerk trajectbegeleiders,
de werkgroep zorgstrategie, het regionaal crisisnetwerk, de stuurgroep thuisloosheid, de denktank
buurtgericht werken, werkgroep warmer wonen, regionaal overleg sociale economie.
Tegenover regionale partners die decretaal bepaald zijn fungeert W13 als vertegenwoordiger van
de OCMW’s en welzijnsdiensten van de gemeenten. Hieronder vallen onder meer Leiedal, RESOC-
SERR, SEL Zuid-West-Vlaanderen, LOGO.

Procedure tot oprichting
 Positief advies van het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig art.270

OCMW-decreet: op 29.09.2015 over het principe, op 05.01.2015 over het ontwerpbesluit en
de statuten

 Raadsbesluit tot oprichting van een OCMW-vereniging overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 1
van het OCMW-decreet en goedkeuring van de ontwerp-statuten van de vereniging
(22.01.2015)

 Goedkeuring van de gemeenteraad
 Goedkeuring van de Vlaamse regering
 Verlijden van de notariële akte houdende de statuten
 Alle colleges van de betrokken gemeenten verleenden een positief advies over de oprichting

van de vereniging W13 en de ontwerp-statuten.

Financiële
toetsing

Budget 37.500EUR (zie budgetboek blz32)

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Besluitvormings-
proces

 Vast Bureau 20 januari 2015

Bijlagen  Ontwerp-statuten



 Toelichting bij de ontwerp-statuten
 Advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.09.2014
 Advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.01.2015

Tussenkomst ter
zitting

Toelichting door de voorzitter Philippe De Coene

De voorzitter geeft toelichting over de oprichting van de vereniging W13 aan de hand van een
presentatie.

Tussenkomst van raadslid David Wemel namens de Groen-fractie:

Wij zijn absolute voorstander van regionale samenwerking en van rationalisering daarin. Groen
heeft altijd constructief meegewerkt aan de oefeningen in het kader van “sterk besturen in een
sterke regio” en staat achter de uitgangspunten, conclusies en de aanbevelingen van dat project.

Wij zien winst in het gecoördineerd aansturen van de diverse werkgroepen die nu reeds bestaan.

Ook de participatie van het CAW vinden wij zeer positief. Maar wat met participatie van andere
private partners? Zijn er concrete vooruitzichten?

Verder hebben wij nog volgende vragen:

1. Alle 13 OCMW’s staan in de statuten. In hoeverre is men zeker van de participatie van alle 13?

2. Gelet op de toekomstige integratie OCMW-gemeente (zie conceptnota Vlaamse Regering en
aanbeveling sterk besturen); is het zinvol om nu nog een aparte OCMW-vereniging op te richten
voor de duur van 30 jaar?

Er zal minstens nood zijn aan een sterkere verankering met gemeenten door naast OCMW-
vertegenwoordigers ook schepenen van sociale zaken een plek te geven in het bestuur. Zouden
we niet beter de oprichting even ‘on hold’ zetten tot er meer duidelijkheid is vanuit Vlaanderen?

Aanbeveling uit “sterk besturen in een sterke regio”: We willen dat gemeenten en OCMW’s op
lokaal niveau naar elkaar groeien op beheersmatig en beleidsmatig niveau. Het zou
contradictorisch zijn ondertussen te stimuleren dat gemeenten en OCMW’s op regionaal niveau los
van elkaar zouden gaan samenwerken (Sterk besturen in een sterke regio, p. 65).

3. De goedkeuring van de Vlaamse regering is nodig voor de oprichting. In welke mate zijn er al
contacten/signalen vanuit die hoek? Ook gezien het nieuwe politieke feit?

Conclusie:

1. Waarom niet uitgaan van een verdergaande integratie van het sociale beleid binnen Leiedal?
Sociaal tegengewicht kan daar zeker geen kwaad, er is daar nood aan een sterkere sociale pijler.
Regierol sociale economie bv. is iets wat zich niet beperkt tot het sociale aspect, maar waarin het
economische aspect ook een belangrijk plek heeft.

2. Waarom niet eerst een diepgaand debat voeren over regionaal sociaal beleid binnen de
gemeenteraad? Waarom een infomoment brengen voor de gemeenteraadsleden op 29.01, op
het moment dat alles reeds beslist is ? Kunnen de OCMW raadsleden daarbij aansluiten ?

Tot slot:

Welke taakstelling zal de vereniging hebben? Op termijn ook naar gezamenlijke exploitatie van
Woonzorgcentra bijvoorbeeld?

En vooral: wat met de inhoudelijke dossiers? Armoedetoets, thuisloosheid,… hoe zullen die
worden opgevolgd in de tussenperiode? Wat met opgebouwde expertise in het huidige
Welzijnsconsortium? Wat met personeel WZC / FRGE? Het is belangrijk dat het personeel van
W13 ook zelf expertise zal opbouwen, bijvoorbeeld aangaande Europese dossiers. W13 moet zelf
ook initiator zijn voor projecten.

Tussenkomst van raadslid Yann Mertens namens de CD&V-fractie:

Onze fractie is van oordeel dat er over de oprichting van deze OCMW-vereniging een grondig en
constructief debat moet gevoerd worden in de gemeenteraad. Vandaar onze persconferentie
gisteren.

We verwijzen eerst naar de concept nota van de Vlaamse Regering waarmee ik persoonlijk niet
akkoord kan gaan. Ik ben van mening dat we moeten anticiperen op deze verandering en hier in
het OCMW de discussie over de toekomst zullen moeten voeren. Bijvoorbeeld over het al dan niet
oprichten van een zorgbedrijf.



De vereniging zal wellicht evolueren naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

CD&V gaat inhoudelijk akkoord met de noodzaak tot regionale samenwerking inzake sociaal
beleid, maar we zullen ons toch onthouden bij de stemming.

We zijn van mening dat we als OCMW Kortrijk personeel moeten detacheren naar de vereniging
om ze meer daadkracht te geven. Deze inspanningen mogen wij ook van de kleinere OCMW’s
verwachten.

Het is belangrijk dat de vereniging effectief de regierol van het regionaal sociaal beleid kan
opnemen, ook naar de private actoren.

Verder stellen wij ons de vraag of er voldoende werd onderzocht om het samenwerkingsverband
volledig te integreren in de intercommunale Leiedal. Het voordeel is wel dat W13 in het gebouw
van Leiedal zit. Maar sociaal beleid heeft veel raakvlakken met ander beleid, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van een woonsite moet men ook rekening houden met sociale huisvesting.

Antwoord van voorzitter Philippe De Coene:

Een van de vragen was of er organisaties zullen verdwijnen als gevolg van de samenwerking. Een
aantal zullen verdwijnen of geïntegreerd worden, maar niet allemaal. In Kortrijk hebben wij als
een van de eersten in de regio gekozen om het team welzijn van de Stad samen te voegen met
het OCMW. Vroeger waren er aparte schepenen bevoegd voor Welzijn, sociale economie en het
OCMW. Wij hebben gekozen voor één schepen voor deze bevoegdheden en dan ook voor één
team van medewerkers.

Op onze vraag heeft de directeur Welzijn een inventaris gemaakt van het aantal overlegfora waar
de medewerkers van het team welzijn naar afgevaardigd worden. Dit aantal is aanzienlijk. De
gestructureerde samenwerking zal ook de sterke vergadercultuur reduceren.

De rechtsvorm.
Voor ons is de concrete rechtsvorm van secundair belang, vooral omdat deze binnen vier jaar zal
veranderen. De verschillende decretale mogelijkheden werden onderzocht. Het OCMW-decreet
voorziet deze rechtsvorm op vandaag en daarom hebben wij ze gekozen. Ik wil nogmaals de
aandacht vestigen op het positief advies van de Vlaamse administratie over de oprichting.

Bespreking in de gemeenteraad.
Bij de oprichting van een OCMW-vereniging is voorafgaandelijk advies nodig van het College van
Burgemeester en Schepenen (OCMW-decreet). Zonder dit voorafgaand advies kon er geen debat
plaatsvinden in de gemeenteraad. Men wou ook geen voorbarige verslaggeving in de pers maar
eerst de beslissingen van de OCMW-raden afwachten. Maar ik kan de meningen hierover wel
begrijpen. Ik ben er ook van overtuigd dat men hoe dan ook tot dezelfde beslissing zou gekomen
zijn.
Er is gedurende de voorbereiding van het besluitvormingstraject constant overleg geweest met de
gemeentebesturen. Des te meer omdat de OCMW-voorzitter ook lid is van het college.

Integratie in Leiedal.
We hebben niet toevallig gekozen voor een afzonderlijke vereniging. Geen enkele van de OCMW’s
wenste op te gaan in Leiedal en ook de meeste burgemeesters waren er geen voorstander van.
De voornaamste reden is dat de kernopdracht van Leiedal niet het sociaal beleid is, maar
economische en ruimtelijke ontwikkeling. Het is de zorg van de OCMW’s dat het sociaal beleid
even daadkrachtig kan worden uitgevoerd als ze dat zelf doen. Ik verwijs hierbij ook naar het
afvalbeleid bijvoorbeeld. Hiervoor blijft een aparte intercommunale verantwoordelijk. Waarom zou
het sociaal beleid dat dan niet waard zijn?

Ik kan mij zeker vinden in de opmerking dat de materies niet los van elkaar behandeld mogen
worden. Bijvoorbeeld, bij economische ontwikkeling moet men inderdaad oog hebben voor sociale
economie en tewerkstelling. Het is daarom dat de coördinator van W13 zal participeren aan
overleg op stafniveau in de relevante domeinen. En omgekeerd zullen de experten van Leiedal
betrokken worden in W13. Dat moet de wisselwerking garanderen. En dat kan je alleen maar door
in hetzelfde gebouw gehuisvest te zijn.

Woonzorgcentra.
Over de uitbating van woonzorgcentra werd al gesproken maar hierover is nog geen beslissing
genomen. Het is wel duidelijk dat de woonzorgcentra in de regio baat hebben bij samenwerking,
bijvoorbeeld rond prijszetting, opnamebeleid, aankoopbeleid. Een zorgbedrijf voor de hele regio
met alle publieke instellingen is misschien het model van de toekomst, maar zo ver zijn we nog
niet. Op de kortere termijn zullen we moeten nadenken over de oprichting van een zorgbedrijf
voor onze eigen instellingen.

Het personeel van het welzijnsconsortium.
De overname van het personeel van het welzijnsconsortium is financieel niet haalbaar. Maar ik wil



er wel op wijzen dat de aanwervingen voor het personeel van W13 voor iedereen open staan.

Samenwerking bij Europese dossiers.
Dit kan zeker een mogelijke taak zijn van W13. We zijn nu een Europese Call aan het
voorbereiden (“Easy”). Nu nog met OCMW Kortrijk alleen, omdat we binnenkort moeten indienen
maar dit dossier werd reeds besproken met de toekomstige W13 partners.

Personeel van W13.
De bijdragen van de gemeenten verhogen is geen haalbare piste. Dat verklaart waarom er niet
meer mensen kunnen aangeworven worden binnen W13. En dat verklaart eveneens ook de
moeilijke financiële situatie van het welzijnsconsortium.

Regierol.
Dit is een zeer terechte opmerking. Het is zeker de bedoeling dat W13 de regierol van het sociaal
beleid in de regio zal opnemen. Er worden nu al samenwerkingsverbanden met private partners
uit het middenveld en de representatieve organisaties gedefinieerd. Deze kunnen concreet
bestaan uit thematische werkgroepen met permanente leden. Ik geef als voorbeeld de
toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Dit
kan niet gerealiseerd worden zonder samenwerking met private actoren zoals de mutualiteiten.

Signalen vanuit andere gemeenten.
Nee wij hebben geen negatieve signalen vanuit andere gemeenten ontvangen. We hebben wel het
positief advies van alle schepencolleges van de 13 gemeenten.

Stemmen Raadsleden Jan Allaert, Frederik Benoit, Stefanie Demeyer, Hilde Overbergh, Dominique
Vanbossele en voorzitter Philippe De Coene stemmen “Ja”.

Raadsleden Johan Coulembier, Els Deleu, Yann Mertens, Lieve Vansevenant, Carine Vercleyen en
David Wemel onthouden zich bij de stemming.

Besluit  Gelet op het OCMW-decreet, meer specifiek op de artikelen 219 tot en met 235 betreffende
de externe verzelfstandiging en samenwerking,

 Gelet op art. 270 van het OCMW-decreet,
 Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.09.2014

over het principe van de vereniging W13
 Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.01.2015

op de ontwerpbeslissing en ontwerp-statuten
 Gelet op de bespreking in het vast bureau dd. 20.01.2015
 Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019
 Gelet op de conceptnota van de Vlaamse Regering van 16.01.2015 over de integratie van het

OCMW in de gemeente
 Gelet op bovenstaande uitvoerige motivering
 Gezien de ontwerp-statuten van de vereniging “W13”
 Gelet op de opmerkingen van de raadsleden ter zitting
 Gelet op het resultaat van de stemming

De raad beslist
 Tot de oprichting van een OCMW-vereniging genaamd “W13” overeenkomstig titel VIII,

hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet samen met de OCMW’s van de gemeenten Avelgem,
Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik,
Wevelgem en Zwevegem en met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-
Vlaanderen, met als doel het voeren van een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk
sociaal-, zorg- en welzijnsbeleid voor de regio,

 Tot het inbrengen van een jaarlijkse bijdrage van 0,50 euro per inwoner van Kortrijk, jaarlijks
aan te passen aan de index van de consumptieprijzen

 Tot de goedkeuring van de voorgelegde ontwerp-statuten,
 Tot het vragen van de goedkeuring aan de gemeenteraad van dit oprichtingsbesluit en

ontwerp-statuten,
 Tot het vragen van de goedkeuring aan de Vlaamse regering van dit oprichtingsbesluit en de

voorgelegde ontwerp-statuten.
[22 januari 2015]

Punt 5 Optreden als lokale entiteit voor het Vlaams Energieagentschap en
samenwerkingsovereenkomst met kredietmaatschappij Elk zijn huis en OCMW
Poperinge. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling • De continuïteit van de werking van het FRGE voor de regio waarborgen door op te treden als

lokale entiteit voor het VEA (ten vroegste vanaf 1 februari 2015) tot 31 december 2015.

• De kredietmaatschappij Elk zijn Huis en de lokale entiteit van de Westhoek, OCMW Poperinge,

bouwden hun expertise in deze materie op. Het is aangewezen deze manier van werken te



behouden. Voorstel is om, na erkenning van het OCMW Kortrijk om op te treden als lokale entiteit
voor het VEA, de samenwerking met deze instanties te continueren en dit tot 31 december 2015.
Hiervoor wordt met beide instanties een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
• De wijziging van lokale entiteit bevindt zich midden in een werkingsjaar. Dit noopt ons tot de
overname van de kredietportefeuille en van de lopende Energieleningen van de vorige lokale
entiteit voor de regio.
• De verschillende Lokale Entiteiten van de provincie ontvingen een goedkeuring om een project
op te starten. We stellen voor om, eenmaal erkend als lokale entiteit, hieraan deel te nemen.

Feitelijke
aanleiding

Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen fungeert als lokale entiteit voor het FRGE/VEA. Als
bijlage het schrijven van de vzw, gericht naar de lokale besturen. De voorziene stopzetting van de
vzw impliceert een nieuwe aanstelling van lokale entiteit voor de streek. Het OCMW Kortrijk stelt
zich kandidaat. De voordracht van het OCMW Kortrijk als lokale entiteit wordt op de
respectievelijke raden van de regiogemeenten en OCMW’s voorgelegd ter goedkeuring. In zitting
van 22 december 2014 keurde het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk deze
voordracht goed.

Een aantal expertisetaken worden momenteel opgenomen door andere, gespecialiseerde
organisaties. Het Welzijnsconsortium besteedt deze taken uit op basis van een
samenwerkingsovereenkomst. We stellen voor om eenzelfde manier van werken te hanteren. De
erkenning als kredietverstrekker blijft echter een voorwaarde om erkend te worden als lokale
entiteit voor de Vlaamse Energielening.

De wijziging van lokale entiteit binnen een werkingsjaar noopt ons ertoe om de kredietportefeuille
en van de lopende Energieleningen van de vorige lokale entiteit voor de regio over te nemen.
De wijziging van lokale entiteit zorgt ervoor dat het aangewezen is dat het OCMW Kortrijk, na
erkenning als lokale entiteit, deelneemt aan het goedgekeurde en gesubsidieerde project
‘opbrengstgarantie voor energiebesparende gezinnen’.

Beoordeling Het Welzijnsconsortium besteedt vanuit z’n functie als lokale entiteit voor de regio enkele taken
uit. Zo wordt er samengewerkt met de kredietmaatschappij Elk zijn Huis en met de lokale entiteit
OCMW Poperinge. De erkenning als kredietverstrekker blijft echter een vereiste om op te kunnen
treden als lokale entiteit voor de Vlaamse Energielening. We stellen voor deze procedure te
starten. Het administratieve en technische luik wordt opgenomen door deze instanties. Het
OCMW Kortrijk stelt zich kandidaat om als lokale entiteit voor het VEA op te treden voor de regio.
Om de goede werking te behouden opteren we ervoor om deze expertises uit te besteden aan
dezelfde partners. Hiervoor werden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Vraag is om deze
goed te keuren. Als bijlage het evaluatierapport 5de werkjaar met vermelding van de
werkingsmiddelen en de uitgavenkost per takenpakket. Hieruit blijkt dat de werkingsmiddelen de
kostprijs van de uitbesteding ruimschoots dekt.

In de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het FRGE en het Welzijnsconsortium loopt
het werkingsjaar van oktober tot oktober. Door de regionalisering werd de geldigheidsduur van de
overeenkomst verlengd tot 31 december 2015. Voor dat werkjaar (periode 01/10/2014 tot
31/12/2015) bedraagt de kredietlijn € 3 000 000. De middelen die ter beschikking gesteld
worden, dienen aangewend te worden voor energiebesparende investeringen in minstens 300
wooneenheden. Het vastgelegd bedrag als tussenkomst in de personeels- en werkingsmiddelen
bedraagt € 112 800. Dit bedrag wordt uitbetaald in 5 trimestriële schijven.
Gezien de wijziging van lokale entiteit van het Welzijnsconsortium naar het OCMW Kortrijk binnen
een werkingsjaar dienen we deze kredietportefeuille over te nemen. Als bijlage de het verslag
rond de kredietportefeuille van 5 jaar werking. Over de 5 werkingsjaren heen noteren we 1 175
dossiers. Op heden zijn er 137 dossiers in omloop. Voor de totaliteit van gegevens rond het aantal
lopende dossiers met een toegekende lening en de budgettaire/boekhoudkundige stand van zaken
verwijzen we naar de bijlage.
Om de continuering van de dossiers te garanderen stellen we voor deze Energieleningen over te
nemen. In december 2014 stelden de leden van de Kredietcommissie van de lokale entiteit vast
dat er 5 dossiers een achterstand van één maand kennen. Deze personen werden aangemaand
hun verplichtingen na te komen. We kunnen spreken van een goede opvolging van de dossiers.
We verwachten niet dat de overname van de dossiers kosten zullen genereren.
Bij erkenning om als lokale entiteit op te treden worden de intresten afgerekend en de reserves
verrekend. Om dit op een goede manier te laten verlopen wordt er in de loop van januari 2015
een bijeenkomst gepland met de verantwoordelijken van het FRGE en het VEA.

Intussen werd duidelijk dat in 2015 de modaliteiten ongewjizigd blijven. Dit was onduidelijk door
de regionalisering van het FRGE.

Op 13 november 2014 besliste de deputatie van de provincie West-Vlaanderen om aan EOS een
toelage toe te kennen in het kader van het Provinciaal Reglement houdende de toekenning van
een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn van
23/5/2013. De lokale entiteiten van de provincie engageerden zich om op basis van een
samenwerkingsovereenkomst het project uit te werken. Doordat het Welzijnsconsortium niet
langer fungeert als lokale entiteit kwam het project in het gedrang. De commissie stelde als
voorwaarde dat er uitgeklaard diende te worden wie de rol van de voorgaande lokale entiteit zou
overnemen. Gezien dit project een nauwe samenhang kent met de Vlaamse Energieleningen, en



gelet op de knowhow die door dit proefproject tot stand zal komen, stellen we voor om dit
partnerschap aan te gaan, weliswaar beperkt in de tijd tot eind 2015. De maximale
projectsubsidie bedraagt
€ 186 874. De lokale entiteiten engageren zich tot deelname tot maximum 0.20 V.T.E.
Procentueel bekeken komt het erop neer dat 60% gesubsidieerd wordt en 40% uit cofinanciering
bestaat.

Financiële
toetsing

Budget Per saldo zal deze activiteit het OCMW-budget normaal niet belasten, de
uitgaven zullen gedekt worden door subsidies.

Visum ontvanger Goedgekeurd vermits het juridisch risico minimaal is.

Besluitvormings-
proces

 Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27/11/2014. Fonds ter reductie van de
globale energiekost (FRGE) – 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.

 Zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 22.12.2014. Voordragen OCMW
Kortrijk als lokale entiteit van het FRGE voor de stad Kortrijk + goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst.

 Zitting van de Gemeenteraad van 12/01/2015
Zitting van het Vast Bureau van 20/01/2015.

Bijlagen  Schrijven van het Welzijnsconsortium naar de lokale besturen van 3 december 2014.
 Evaluatierapport werkingsjaar 5.
 Portefeuille 5 jaar werking.
 Schrijven van 23 oktober 2014 vanuit het FRGE naar de lokale entiteit het Welzijnsconsortium

met betrekking tot de evaluatie van het 5de werkjaar en avenant 3 aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen het FRGE en vzw Welzijnsconsortium d.d. 30 juni 2009.

 Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale entiteit het OCMW Kortrijk en de
kredietverstrekker Elk zijn Huis.

 Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale entiteit het OCMW Kortrijk en de lokale
entiteit OCMW Poperinge.

 Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project: Opbrengstgarantie voor
energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede.

 Schrijven van de provincie West-Vlaanderen gericht aan EOS van 24 november 2014 met de
beslissing tot goedkeuring van het project.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens benadrukt het feit dat het om een tijdelijke maatregel moet gaan om de
continuïteit te garanderen en op termijn een opdracht moet worden van W13. De voorzitter
bevestigt dat dit het geval is.

Raadslid David Wemel vraagt wat de impact hiervan zal zijn op het OCMW en de werkdruk op het
personeel. De voorzitter antwoordt dat het CAW een personeelslid halftijds vrijstelt om de taken
FRGE op te nemen. Dit volstaat om de taken FRGE op te vangen. Het OCMW neemt de loonkost
ten laste, te financieren via de dotatie FRGE.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist dat het OCMW zal optreden als lokale entiteit voor het VEA (ten vroegste vanaf 1
februari 2015) tot 31 december 2015, en dit voor de regio-gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen.

De raad gaat akkoord met samenwerking met kredietmaatschappij Elk z’n Huis en met de lokale
entiteit van de Westhoek, OCMW Poperinge, na erkenning van het OCMW Kortrijk (ten vroegste
vanaf 1 februari 2015) om op te treden als lokale entiteit voor het FRGE en dit tot 31 december
2015, voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met enerzijds kredietmaatschappij Elk zijn Huis en
anderzijds met de lokale entiteit van de Westhoek, OCMW Poperinge, goed.

De raad gaat akkoord met de overname van de kredietportefeuille en van de lopende
Energieleningen van de vorige lokale entiteit voor de regio.

De raad beslist tot het aanvragen erkenning als kredietverstrekker aan de FOD Economie en stelt
Katrien Verhaeghe aan als contactpersoon in deze materie.

De raad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met EOS in het kader van het
project: Opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede.

De raad gaat ermee akkoord dat mevrouw Inge Vervaecke wordt vrijgesteld vanuit CAW ZWVL
gedurende haar opzegperiode om deels werking FRGE op te nemen vanaf 1 februari 2015 tot en
met ten laatste 19 juli 2015. Het CAW wordt hiervoor halftijds vergoed, via de middelen VEA,
eens het OCMW de erkenning heeft.
[22 januari 2015]



Punt 6 Nieuw huishoudelijk reglement voor de dienst onthaalouders. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De dienst voor onthaalouders werkt binnen het wetgevend kader, opgelegd vanuit Kind en Gezin.
Aangezien de regelgeving rond kinderopvang gewijzigd is sedert de goedkeuring van het vorige
huishoudelijk reglement in 2012, brengen we het nieuwe huishoudelijk reglement in deze
raadszitting naar voor.
Dit reglement is van belang ifv kwalitatieve werking van de dienst en regelt de afspraken tussen
ouders, onthaalouders en de dienst.
Dit reglement is rekening houdende met het nieuwe decreet kinderopvang ingrijpend veranderd
en zal ingaan op 01/04/2015.

Beoordeling Het huidige kinderopvanglandschap in Vlaanderen is versnipperd. Momenteel bestaat het
Vlaamse kinderopvanglandschap grotendeels uit gesubsidieerde onthaalouders (circa 31.000
plaatsen), zelfstandige onthaalhouders (circa 5.800 plaatsen) erkende en gesubsidieerde
kinderdagverblijven (zo’n 18.800 plaatsen) en de zelfstandige kinderdagverblijven (circa 39.000
plaatsen). Die verschillende opvangvormen verschillen zowel op het vlak van voorwaarden als
financiering. Het nieuwe decreet moet daarom zorgen voor een grotere stroomlijning. Zo blijven
er nog twee grote opvangvormen over. Enerzijds de gezinsopvang (de vroegere onthaalouders)
waar maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn en anderzijds de groepsopvang (de
bestaande erkende en gesubsidieerde opvang en de zelfstandige kinderdagverblijven) waar
minstens 9 kinderen tegelijk aanwezig zijn.

In opvanginitiatieven waar ouders betalen volgens hun inkomen, zal ook het principe gelden van
'opvang bestellen = opvang betalen'. Ouders krijgen wel een ‘korfje’ respijtdagen, dagen waarop
de kinderen gerechtvaardigd afwezig zijn (bv. door ziekte of bij snipperdagen). Voor kinderen die
voltijds naar de opvang komen, gaat het om 18 dagen op jaarbasis. Is er opvang besteld en is het
aantal ‘respijtdagen’ op, dan moeten ouders betalen en kan de opvang een bijdrage vragen. Die
regel gaat in vanaf 1 april 2015.

In bijlage vindt u een nieuw huishoudelijk reglement, aangepast binnen sjabloon VVSG op maat
van de dienst onthaalouders OCMW Kortrijk.
Ouders dienen 2 maand voor ingang reglement dit te ontvangen en voor ontvangst te bevestigen.
Belangrijke blokken van het nieuwe reglement:
 Algemene info over organisator
 Beleid: afspraken werden verfijnd en duidelijk op punt gesteld rond oa eten, verzorging,

brengen en halen van het kind, ziekte, medicatie, veiligheid.
 Prijs: dit is de belangrijkste vernieuwing gezien principe opvang bestellen= opvang betalen.

We lichten in dit deel uitgebreid de werkwijze toe rond prijs en rond regeling afwezigheden.
Kind en Gezin geeft aan dat er minimaal 18 respijtdagen kunnen toegestaan worden. Vanuit
de dienst stellen we voor 24 dagen toe te staan en afwijking te voorzien bij ziekte van het
kind met doktersattest. De extra kosten en boetes zijn ook bijgesteld rekening houdende met
nieuw decreet. Ook werden de afspraken rond betaling en opvolging wanbetaling helder
gezet.

 Recht van het gezin: Hier worden diverse onderdelen benoemd rond wennen,
klachtenprocedure.

 Aanvullend wordt info geboden rond verzekering, opzegmodaliteiten en inlichtingenfiche

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Augustus 2012: laatste goedkeuring Huishoudelijk Reglement

Bijlagen  Nieuw huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Els Deleu heeft enkele opmerkingen die ze wil bespreken met de verantwoordelijken
kinderopvang. De voorzitter stelt voor om daar zo veel als mogelijk rekening mee te houden en te
integreren in het huishoudelijk reglement.

Raadslid David Wemel vraagt om aandacht voor genderneutraal schrijven bij dergelijke
reglementen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het nieuw huishoudelijk reglement voor de dienst onthaalouders. Dit
reglement gaat in vanaf 1 april 2015.
[22 januari 2015]

Punt 7 Nieuw huishoudelijk reglement voor het Blokkenhuis. Voorstel tot goedkeuring.



Feitelijke
aanleiding

Het blokkenhuis werkt binnen het wetgevend kader als zelfstandig kinderdagverblijf, opgelegd
vanuit Kind en Gezin. Aangezien de regelgeving rond kinderopvang gewijzigd is sedert de
goedkeuring van het vorige huishoudelijk reglement in 2012, brengen we het nieuwe
huishoudelijk reglement in deze raadszitting naar voor.
Dit reglement is van belang ifv kwalitatieve werking van de dienst en regelt de afspraken tussen
ouders en de dienst.
Dit reglement is rekening houdende met het nieuwe decreet kinderopvang ingrijpend veranderd
en zal ingaan op 1 april 2015.

Beoordeling Het huidige kinderopvanglandschap in Vlaanderen is versnipperd. Momenteel bestaat het
Vlaamse kinderopvanglandschap grotendeels uit gesubsidieerde onthaalouders (circa 31.000
plaatsen), zelfstandige onthaalhouders (circa 5.800 plaatsen) erkende en gesubsidieerde
kinderdagverblijven (zo’n 18.800 plaatsen) en de zelfstandige kinderdagverblijven (circa 39.000
plaatsen). Die verschillende opvangvormen verschillen zowel op het vlak van voorwaarden als
financiering. Het nieuwe decreet moet daarom zorgen voor een grotere stroomlijning. Zo blijven
er nog twee grote opvangvormen over. Enerzijds de gezinsopvang (de vroegere onthaalouders)
waar maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn en anderzijds de groepsopvang (de
bestaande erkende en gesubsidieerde opvang en de zelfstandige kinderdagverblijven) waar
minstens 9 kinderen tegelijk aanwezig zijn.

In opvanginitiatieven waar ouders betalen volgens hun inkomen, zal ook het principe gelden van
'opvang bestellen = opvang betalen'. Ouders krijgen wel een ‘korfje’ respijtdagen, dagen waarop
de kinderen gerechtvaardigd afwezig zijn (bv. door ziekte of bij snipperdagen). Voor kinderen die
voltijds naar de opvang komen, gaat het om 18 dagen op jaarbasis. Is er opvang besteld en is het
aantal ‘respijtdagen’ op, dan moeten ouders betalen en kan de opvang een bijdrage vragen. Die
regel gaat in vanaf 1 april 2015.

In bijlage vindt u een nieuw huishoudelijk reglement, aangepast binnen sjabloon VVSG op maat
van het blokkenhuis OCMW Kortrijk.
Ouders dienen 2 maand voor ingang reglement dit te ontvangen en voor ontvangst te bevestigen.
Belangrijke blokken van het nieuwe reglement:
 Algemene info over organisator
 Beleid: afspraken werden verfijnd en duidelijk op punt gesteld rond oa eten, verzorging,

brengen en halen van het kind, ziekte, medicatie, veiligheid.
 Prijs: dit is de belangrijkste vernieuwing gezien principe opvang bestellen= opvang betalen.

We lichten in dit deel uitgebreid de werkwijze toe rond prijs en rond regeling afwezigheden.
Kind en Gezin geeft aan dat er minimaal 18 respijtdagen kunnen toegestaan worden. Vanuit
de dienst stellen we voor 24 dagen toe te staan en afwijking te voorzien bij ziekte van het
kind met doktersattest. De extra kosten en boetes zijn ook bijgesteld rekening houdende met
nieuw decreet. Ook werden de afspraken rond betaling en opvolging wanbetaling helder
gezet.

 Recht van het gezin: Hier worden diverse onderdelen benoemd rond wennen,
klachtenprocedure.

 Aanvullend wordt info geboden rond verzekering, opzegmodaliteiten en inlichtingenfiche

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Feb 2014: goedkeuring Huishoudelijk Reglement, rekening houdende met overdracht stad-
OCMW van het Blokkenhuis

Bijlagen  Nieuw huishoudelijk reglement Blokkenhuis

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het voorgestelde nieuw huishoudelijk reglement voor het blokkenhuis.
Dit reglement gaat in vanaf 1 april 2015.
[22 januari 2015]

Punt 8 Samenwerkingsovereenkomst Akzie. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

In 2014 sloten we met Akzie, reeds een overeenkomst af voor 1 jaar voor 25.000euro met
opname van diverse doelstellingen. Na evaluatie eind december 2014 stellen we voor deze
overeenkomst inhoudelijk te verfijnen maar samenwerking te continueren tot eind 2019. (cfr
andere samenwerkingsovereenkomsten)
De samenwerking met akzie, vereniging waar armen het woord nemen, is cruciaal voor de
verdere uitrol- opbouw van het programma armoedebestrijding. Via akzie kunnen we mensen in



armoede mee stem geven, worden mensen in armoede direct betrokken bij de uitrol-
voorbereiding van diverse initiatieven.

Beoordeling De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst gaan over het volgende:

1. Mensen in armoede een stem geven, binnen (de opstart van) een aantal lokale initiatieven

2. Opvolging en uitvoering project Wijsneuzen
Nauwere omschrijving van werking wijsneuzen
Vraag naar opstart nieuwe groepen omgeturnd naar uitbreiding aantal wijsneuzen
Vraag naar linken leggen met soortgelijke projecten

3. Advies en signaalfunctie ten aanzien van OCMW en de stad
Nieuw is de themagerichte werking die A’kzie meer structureel wil opzetten, vanuit die werking
kunnen ook signalen en adviezen naar het beleid komen.

4. A’kzie als partner voor een toegankelijk vrije tijdsaanbod
Betrokken bij uitrol ‘Uitpas’.
Nieuw opgenomen: toeleiding naar culturele activiteiten door middel van een laagdrempelig
‘vrijetijdsloket’ ism bibliotheek Kortrijk.

5. ‘Vorm geven aan een interactieve werkvorm ifv sensibilisering rond armoede en wat het in
Kortrijk betekent’ , ter vervanging van de reeds bestaande armoedewandeling.

6. Trekker ‘Wereldverzetdag tegen armoede’

7. Organiseren laagdrempelige ontmoeting

8. Nastreven diversiteit van mensen in armoede
Is een nieuwe en aparte doelstelling, omdat het bereiken van mensen van diverse origine soms
een specifieke aanpak vraagt. A’kzie engageert zich om actief te zoeken naar manieren om deze
doelgroep te bereiken, ev. ism met Leiaarde.

9. A’kzie is bereid tot het begeleiden van een stage leerwerknemer met een passend profiel in de
organisatie.

Financiële
toetsing

Budget 25.000euro

Visum ontvanger

Eerdere
beslissingen

 Raad februari 2014: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 1 jaar

Bijlagen  Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Akzie
 Evaluatie voorbije overeenkomst

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Akzie goed. Deze overeenkomst geldt
van 2015 tot en met 2019 .
[22 januari 2015]

Punt 9 Raamcontract Leveren keukendisposables voor een periode van 3 jaar. Voorstel tot
gunning.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige raamcontract keukendisposables (=verloren verpakkingen koude lijn, servetten en
placemats…) loopt einde.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Leveren keukendisposables” werd een bestek met nr.
20141125/RL/OO opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 62.983,44 exclusief BTW of € 76.209,96
inclusief 21% BTW per jaar.
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 open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2014-523756 werd gepubliceerd op 17 oktober 2014 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 25 november 2014 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 23 juli 2015.

Er werden 2 offertes ontvangen:



 King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 60.411,19 exclusief BTW of € 73.097,54
inclusief 21% BTW per jaar);

 FARLA BELGIUM bvba, LANGE LEEMSTRAAT 192 te 2018 Antwerpen (€ 68.786,90 exclusief
BTW of € 83.232,15 inclusief 21% BTW per jaar);

Op 7 januari 2015 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 regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Budget bij onderscheiden 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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 16 oktober 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract
leveren keukendisposables.

Bijlagen  Lastenboek
 2 offertes
 PV van opening
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 januari 2015 voor
de opdracht “Leveren keukendisposables”, 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 regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 3 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20141125/RL/OO.
[22 januari 2015]

Punt 10 Raamcontract aankoop verf en toebehoren voor OCMW Izegem- Harelbeke -Kortrijk-
Menen en Stadsbestuur Harelbeke met een looptijd van 4 jaar. Aktename gunning.

Feitelijke
aanleiding

Tot op heden verliep de aankoop van de verf en verftoebehoren nog niet via een raamcontract.
Gezien de financiële omvang van die aankoop (ca €24.000 excl. BTW per jaar voor de dienst
Facility) is het wettelijk verplicht deze als overheidsopdracht aan te besteden.

Voor het dossier verf en toebehoren bleken OCMW Izegem- OCMW Harelbeke - OCMW Kortrijk-
OCMW Menen en Stadsbestuur Harelbeke geïnteresseerd in een groepsaankoop. OCMW Izegem
stelde voor om voor dit dossier de trekkersrol op zich te nemen.
In zitting van 25 juni 2014 gaf OCMW Kortrijk een mandaat aan OCMW Izegem om in deze
overheidsopdracht op te treden als opdrachtencentrale. Het bijzonder bestek met nr. 2014/001
van 15/5/2014 “Raamcontract aankoop verf en toebehoren voor OCMW Izegem- Harelbeke -
Kortrijk-Menen en Stadsbestuur Harelbeke met een looptijd van 4 jaar”, opgesteld door OCMW
Izegem, werd goedgekeurd.

Beoordeling De aankondiging van opdracht 2014/S 156-280091 werd gepubliceerd op 16 augustus 2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2014-518055 werd gepubliceerd op 13 augustus 2014 op
nationaal niveau.



De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 september 2014 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 28 januari 2015.

Er werden 9 offertes ontvangen:
 Collumbien BVBA, Pathoekeweg 5 te 8000 Brugge
 Bevepe, Monnikenwerve 86-88 te 8000 Brugge
 Duthoo-Costeur NV, Sint-Rochuslaan 19 te 8500 Kortrijk
 Flanders Color, Kortrijkstraat 380 te 8560 Wevelgem
 PPG Coatings, Haachtsesteenweg 1465 te 1130 Brussel
 Vanrenterghem, Lodewijk de Raetlaan 4 te 8870 Izegem
 Vibol Coatings, Meensesteenweg 245 te 8870 Izegem
 Vierman NV, Schuttersstraat 3A te 8500 Kortrijk
 Collumbien, Pathoekeweg 5 te 8000 Brugge

Op 10 december 2014 stelde OCMW Izegem een verslag van nazicht van de offertes op.
OCMW Izegem gunde op 17 december 2014, rekening houdende met de gedetailleerde evaluatie
van de gunningscriteria en het proces-verbaal van het verloop van de testen ter beoordeling van
het gunningscriterium technische kwaliteit van 10 december 2014, deze opdracht aan de meest
voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde: Flanders Color,
Kortrijkstraat 380 te 8560 Wevelgem, tegen de eenheidsprijzen 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
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

 Raad van 25 juni 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en mandaat aan
OCMW Izegem om op te treden als opdrachtencentrale

Bijlagen  Verslag van nazicht van de offertes van 10 december 2014
 Proces Verbaal van het verloop van de testen ter beoordeling van de gunningscriteria

technische kwaliteit
 Evaluatie gunningscriteria 2-3-4
 Uittreksel uit de notulen van de OCMW Raad van Izegem aangaande de gunningsbeslissing

van 17 december 2014.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de gunningsbeslissing van 17 december 2014 van de OCMW Raad van
Izegem om het raamcontract verf en toebehoren georganiseerd voor OCMW Izegem- Harelbeke -
Kortrijk-Menen en Stadsbestuur Harelbeke met een looptijd van 4 jaar te gunnen aan Flanders
Color, Kortrijkstraat 380 te 8560 Wevelgem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver.
[22 januari 2015]

Punt 11 Plaatsen van automatische deuren in WZC Biezenheem, Service Flat Rietveld en
centrum Overleie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

De inkomdeuren van WZC Biezenheem, Service Flat Rietveld en centrum Overleie zijn nog niet
geautomatiseerd met als gevolg dat ze vaak blijven openstaan wat, vooral in de winter, gepaard
gaat met een groot warmteverlies. Ook naar toegankelijkheid van onze gebouwen voor
rolstoelgebruikers en oudere mensen in het algemeen, zijn automatische deuren veel
comfortabeler. Tevens kan het systeem aangesloten worden op het toegangscontrolesysteem van
onze instellingen wat ook de veiligheid van de bewoners en personeel ten goede komt.
Op de begroting van 2014 was € 20.000 voorzien voor de 2 inkomdeuren van WZC Biezenheem.
Op de begroting 2015 is €17.000 voorzien voor het vervangen van de bestaande inkomdeuren



van Rietveld en €10.000 voor het deurgeheel van centrum Overleie.

Beoordeling In het kader van de opdracht “automatische deurgehelen in Biezenheem en centrum Overleie”
werd een bestek met nr. 20150212/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 44.345,00 exclusief BTW of € 48.775,70
inclusief BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
We stellen voor om de in bijlage vermelde firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan deze
onderhandelingsprocedure.

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, § 2.

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven aannemers

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het bestek met nr. 20150212/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “automatische
deurgehelen in Biezenheem, Rietveld en centrum Overleie”, 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 € 44.345,00 exclusief
BTW of € 48.775,70 inclusief BTW.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.
[22 januari 2015]

Punt 12 Gronden Havenkaai. Overeenkomst met Parko voor de aanleg van een tijdelijke parking.

Feitelijke
aanleiding

Naar aanleiding van de herinrichting van de site Kortrijk Weide, zal parking ‘Appel’ gedurende de
periode van de werken, namelijk vanaf mei 2015 tot juli 2016, niet bruikbaar zijn.

Parking ‘Appel’ is een drukbezette parking van 308 parkeerplaatsen. Om dit verlies aan
parkeerplaatsen op te vangen, wordt gevraagd om een tijdelijke parking in te richten tussen de
Meersstraat en de Havenkaai op enkele percelen in eigendom van OCMW Kortrijk.

Beoordeling De tijdelijke parking, met 200 betalende parkeerplaatsen, zou vanaf juni 2015 operationeel
moeten zijn. Parko zal zelf instaan voor de aanleg en de uitbating van de parking.

De gronden worden aan Parko in gebruik gegeven tot de werken op de site Kortrijk Weide
afgerond zijn.

Gedurende de periode van ingebruikgeving van de gronden krijgt het OCMW het gratis gebruik
van 65 parkeerplaatsen op parking ‘Broeltorens’ voor het OCMW-personeel.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Overeenkomst met Parko.



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens vindt de tegenprestatie, namelijk 65 parkeerplaatsen voor het OCMW-
personeel te weinig in ruil voor de mogelijkheid om er gedurende 2,5 jaar een betalende parking
uit te baten. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat dit gelijk staat aan een bedrag van €
30.000 per jaar.

Raadslid Frederik Benoit vraagt waarom de parking betalend zal zijn. Voorzitter Philippe De Coene
antwoordt dat de parking Appel nu niet betalend is omdat dit nu geen volwaardige parking is. In
de toekomst zal deze parking echter wel betalend zijn. Gratis parkeren in de binnenstad betekent
ook het aanmoedigen van wagens in de stad. En dat willen we net vermijden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met volgende overeenkomst met Parko:

Tussen partij enerzijds, zijnde OCMW Kortrijk, en partij anderzijds, zijnde Parko agb wordt
volgende overeenkomst afgesloten:

INGEBRUIKGEVING GRONDEN

Artikel 1 – Partij enerzijds geeft in gebruik aan partij anderzijds, die aanvaardt, de
percelen:

 34022_E_0363_Y_003_00
 34022_E_0364_V_002_00
 34022_E_0364_W_000_00
 34022_E_0364_T_000_00
 34022_E_0364_Z_000_00
 34022_E_0360_N_017_00

Artikel 2 - Partij enerzijds verleent aan partij anderzijds de toestemming om op
bovengenoemde percelen een openbare parking aan te leggen en uit te baten
tijdens de duur van de werken op de site Kortrijk Weide.

Artikel 3 - De aanleg van de in artikel 2 opgenomen parking zal volledig op kosten van
partij anderzijds gebeuren.

Artikel 3 - De ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel de percelen te gebruiken
voor het inrichten en uitbaten van een tijdelijke parkeerfaciliteit.

Artikel 4 - De werken die door de partij anderzijds in het kader van de aanleg zullen
moeten gebeuren, bestaan ondermeer uit het verwijderen van het onkruid, het
effenen van het terrein, het aanbrengen van de nodige hekkens, het verharden
van het terrein, het installeren van nutsleidingen en toegangscontrole-
infrastructuur eigen aan de uitbating van een parking.

Artikel 5 - Partij anderzijds verbindt zich ertoe om bij het einde van de gebruiksperiode de
parkeer-infrastructuur opnieuw te verwijderen en er de grond te herstellen tot
een vlak terrein. De voorlopige verharding en de omheining mogen blijven.

Artikel 6 - De percelen waarop de parking aangelegd wordt, is ten indicatieven titel
aangeduid met groene kleur op bijgevoegd plan.

Artikel 7 - De aanleg en het gebruik van betreffende percelen wordt per loutere gedoog-
zaamheid toegestaan en dit vanaf 1 maart 2015 tot en met 30 september 2017.
Partij anderzijds zal het perceel niet verpachten, verhuren of in gebruik geven.

Artikel 8 - Gedurende de periode van ingebruikgeving krijgt partij enerzijds het gratis
gebruik van 65 parkeerplaatsen op parking ‘Broeltorens’. Partij anderzijds zal
instaan voor de energiekosten eigen aan de parking-uitbating.

Artikel 9 - Partij anderzijds stemt er mee in dat gedurende de gebruiksperiode alle
schadegevallen welke uit oorzaak vinden in de gebruikte percelen of het gebruik
dat ervan gemaakt wordt, exclusief ten hare ( van partij anderzijds ) laste zijn.
Partij enerzijds wordt dan ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-
aansprakelijkheid gedurende deze periode.

[22 januari 2015]

Punt 13 Varia

Raadslid Frederik Benoit vraagt naar het aantal bezoekers in het Begijnhof. De voorzitter



antwoordt dat de reacties zeer positief zijn en dat feedback met de cijfers zal volgen.

Raadslid Els Deleu vraagt er aandacht voor om de nota’s voor de raad tijdig te bezorgen.

[22 januari 2015]


