
VERSLAG

Openbare zitting van 19 februari 2015

Aanwezig: Voorzitter voor de zitting: Hilde Overbergh.
Raadsleden: Jan Allaert, Frederik Benoit, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Yann
Mertens, Dominique Vanbossele, Stephanie Van Hauwaert, Lieve Vansevenant en David Wemel.
Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: Philippe De Coene, voorzitter.
Carine Vercleyen, raadslid.

Punt 0 Vervanging voorzitter wegens verhindering

De voorzitter, Philippe De Coene, is verhinderd wegens ziekte. Hilde Overbergh vervangt hem als
voorzitter voor de zitting.

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 22 januari 2015 wordt goedgekeurd.
[19 februari 2015]

Punt 2 Rapportering na vierde kwartaal 2014.

Feitelijke
aanleiding

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


 Actie: Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar

aanleiding van de invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

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

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

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

Opmerking: De inhoudelijke rapportering over de acties uit het meerjarenplan zal opgenomen
worden in de jaarrekening (cf. doestellingenrealisatie).

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, 4de kwartaal 2014

Tussenkomst ter
zitting

Toelichting door stafmedewerker Johan Dejonckheere.

Raadslid Stefanie Demeyer ziet de stijging van het leefloon niet onmiddellijk terugkomen in het
bijzonder comité. Raadslid David Wemel vraagt of het gaat om een stijging van het aantal
dossiers of van de bedragen van de steunverlening.



Johan Dejonckheere antwoordt dat in vergelijking met vorig jaar zowel het aantal dossiers stijgen
als het totaal aan leefloon. Verder is het belangrijk om deze cijfers op jaarbasis te bekijken want
er zijn dossiers die over verschillende kwartalen lopen.

Raadslid David Wemel merkt op dat er bij de ‘steunverlening wet 65’ gewerkt wordt met aantal
dossiers en bij Mediprima met personen. Johan Dejonckheere antwoordt dat een dossier kan slaan
op een gezin, dus met meerdere personen. In Mediprima wordt enkel met individuele personen
gewerkt.
Raadslid Frederik Benoit vraagt om de cijfers van de maaltijden aan huis van 2013 te kunnen
vergelijken met die van 2014. Hij vraagt ook of er nog voldoende capaciteit is om verder uit te
breiden.

Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat de capaciteit van de keuken nog altijd voldoende
groot is en dat de cijfers bezorgd zullen worden.

Raadslid Els Deleu merkt op dat de porties van de maaltijden aan de grote kant zijn en dat
sommige mensen er twee dagen mee toekomen.

Raadslid Yann Mertens vraagt wat er bedoeld wordt met nieuwe problematische langlopende
situaties. Johan Dejonckheere antwoordt dat het gaat om langlopende dossiers, van minstens zes
maanden, die nog niet afgesloten zijn.

Raadslid Frederik Benoit vraagt om een verklaring van de stijging van het aantal sociale
woningen. Johan Dejonckheere antwoordt dat het gaat om de appartementen in De Nieuwe Lente
en de Dam.

Raadslid David Wemel merkt op dat het aantal personeelsequivalenten ongeveer gelijk blijft. Hij
vraagt of er in het OCMW een vervangingsbeleid is of een aanwervingsstop.

Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat bij ziekte of zwangerschapsverlof altijd gezocht
wordt naar een oplossing met het huidige personeelsbestand. Er wordt niet zondermeer
vervangen. Ook in geval van pensionering is dit het uitgangsprincipe.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  De Raad neemt akte van de rapportering na 4de kwartaal 2014.
 [19 februari 2015]

Punt 3 Opvolging interne controle: verslaggeving 2014.

Feitelijke
aanleiding

 Actieplan 10.2 uit het strategisch meerjarenplan: het OCMW verhoogt de efficiëntie van de
interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen


 Actie: Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door

middel van interne audit.

Beoordeling Het OCMW-decreet bevat 3 artikelen m.b.t. interne controle (Art. 98-100).

Art. 100 stelt dat de secretaris van het OCMW belast is met de organisatie en de werking van het
interne controlesysteem, en dat de secretaris daarover jaarlijks rapporteert t.a.v. de Raad.

De bijlage bij deze nota komt tegemoet aan de decretale verplichting om jaarlijks verslag uit te
brengen over interne controle. De jaarrapportering is opgemaakt overeenkomstig volgende
inhoudsopgave:
A. Korte situering begrip interne controle + wetgevend kader
B. Zes dimensie van interne controle: voortgangsrapportering 2014
C. Verslaggeving van door Audio uitgevoerde audits

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW decreet, Art. 100

Besluitvormings-
proces

 Behandeld in Vast Bureau 20 januari 2015



Bijlagen  Jaarrapportering interne controle 2014

Tussenkomst ter
zitting

Toelichting door stafmedewerker Johan Dejonckheere.

Raadslid David Wemel dankt de administratie voor de documentatie. Verder vraagt hij naar de
stand van zaken van opvolging van de doelstellingen via resultaatsindicatoren.
Johan Dejonckheere antwoordt dat deze indicatoren inderdaad deel moeten uitmaken van de
doelstellingenrealisatie. Idealiter hebben alle doelstellingen ook indicatoren om ze op te volgen.
We moeten hier nog werk van maken en we willen dit ook afstemmen met de stad. Op die manier
kunnen ze gekoppeld worden aan het plan nieuw Kortrijk.

Raadslid David Wemel vraagt of alle inspanningen op vlak van interne controle ook een weerslag
hebben op het personeel. Is er personeel exclusief bezig met deze interne controles?

Johan Dejonckheere antwoordt dat dit bovenop de taak van de medewerkers komt. Financieel
beheerder Luc Sabbe sluit hierbij aan en zegt dat de interne controle op zich niet zo veel werk
met zich meebrengt maar wel de audit. We hebben geen personeel dat vrijgesteld is om de
procedures uit te schrijven. Sommige organisatie hebben dat iemand voor maar wij niet.

Raadslid David Wemel vraagt of het voor iedereen lukt om met bankcontact te betalen in de
lokale dienstencentra. Luc Sabbe antwoordt dat de generatie die daar niet mee werkt aan het
passeren is. Het is gebruiksvriendelijk en veilig en de kosten zijn beperkt.

Stemmen Unanimiteit

Besluit  De Raad neemt akte van de jaarrapportering interne controle 2014.
 [19 februari 2015]

Punt 4 Samenstelling intern auditcomité. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Werking van de cel ‘externe audit-Vlaanderen’.

Beoordeling Het auditcomité moet geplaatst worden in relatie tot de interne en externe audit.
INTERNE AUDIT
In het OCMW Kortrijk is er een auditcomité met volgende samenstelling: Voorzitter, Secretaris,
financieel beheerder, stafmedewerker financiële dienst en diensthoofd bestuur en organisatie en
informatica. Het auditcomité is opgericht in het kader van de NOB (Nieuwe OCMW-Boekhouding,
in voege van 2002 t/m 2013) waarbij auditopdrachten werden toegewezen aan Secretaris en
financieel beheerder.
Het auditcomité heeft volgende taken: evaluatie van het interne controlesysteem, aansturen van
auditopdrachten, bespreking van uitgevoerde audits, aangeven en opvolgen van verbeterpunten.
In het kader van deze auditopdrachten hebben de centrum-OCMW’S in 2006 een overeenkomst
afgesloten tot oprichting van AUDIO (eerst feitelijke vereniging, vanaf 2010 een vereniging onder
de vorm van een openbare instelling; ondertussen niet meer beperkt tot centrum-OCMW’S, maar
uitgebreid naar alle OCMW’S en gemeenten).
Doelstellingen van AUDIO:
1. De gemeenten en OCMW’S ondersteunen op het vlak van risicoanalyse en interne controle;
2. In opdracht van individuele besturen interne audits uitvoeren of uitbesteden, zowel onder de

vorm van de kwaliteitscontrole op interne controle, als onder de vorm van operationele
audits.

Het OCMW Kortrijk was mede-initiatiefnemer tot oprichting van AUDIO en heeft daarmee in de
voorbije jaren goede ervaringen opgebouwd.
Met het OCMW-decreet van 19 december 2008 verdwijnt de auditopdracht en wordt de focus
gelegd op interne controle. De interne controle is omschreven in de artikels 98-99-100 van
genoemd decreet. Hierbij de samenvatting:

ART 98
Interne controle = geheel van maatregelen en procedures die zijn ontworpen om een redelijke
zekerheid te verschaffen over:

 Het bereiken van de doelstellingen
 Het naleven van wetgeving en procedures
 De beschikbaarheid van betrouwbare informatie
 Het efficiënt en economisch gebruik van de middelen
 De bescherming van de activa
 Het voorkomen van fraude

ART 99
 Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de secretaris van het

OCMW, na overleg met het MAT
 Het algemene kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de

goedkeuring van de Raad.



ART 100
 De secretaris van het OCMW is belast met de organisatie en de werking van het

interne controlesysteem.
 Hij rapporteert daarover jaarlijks aan de Raad.

Bij het OCMW Kortrijk en bij heel wat andere OCMW’s heeft het auditcomité zijn nut bewezen en
is behouden alhoewel niet meer wettelijk verplicht.
EXTERNE AUDIT
Vlaanderen staat in voor de externe audit en heeft de scope verruimd:

 Voorheen (periode NOB) waarmerking van de jaarrekening
 Vanaf 2014 (start BBC) in eerste instantie audit op en evaluatie van het intern

controlesysteem.
Op Vlaams niveau is deze verruimde auditcel in 2014 uitgebouwd, tijdens deze legislatuur zouden
alle gemeenten en OCMW’s minstens eenmaal geauditeerd worden. De financiering van deze
externe audit gebeurt door een voorafname van het Gemeentefonds, dus lastens de lokale
besturen.
Sinds enkele maanden zijn er besprekingen tussen AUDIO en de externe audit-Vlaanderen met
volgende doelstelling: Audit-Vlaanderen zou de werking van AUDIO auditeren en bij positieve
evaluatie zouden de AUDIO-klanten, mits gunstige evaluatie vanwege AUDIO, niet bijkomend
geauditeerd worden door Audit-Vlaanderen. Na realisatie hiervan zou er in een volgende fase voor
gepleit worden dat AUDIO-klanten niet meer moeten betalen voor audit-Vlaanderen.

In het kader van bovenstaande en de verwachting dat AUDIO voor het OCMW Kortrijk een audit-
attest zou moeten afleveren, is het wenselijk om de samenstelling van het auditcomité af te
stemmen op de betreffende normen in de bedrijfswereld waarbij meer bestuursleden deel
uitmaken van het auditcomité.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Ocmw-decreet

Besluitvormings-
proces

 Positief advies in Vast Bureau van 20 januari 2015

Tussenkomst ter
zitting

Toelichting door financieel beheerder Luc Sabbe.

Raadslid Dominique Vanbossele vraagt wat dit precies betekent voor het leden van het vast
bureau.

Luc Sabbe antwoordt dat het vast bureau, uitgebreid met een aantal ambtenaren, zal
functioneren als auditcomité. De opdracht zal zijn om een risicoanalyse op te maken, prioriteiten
te stellen, de uitgevoerde audits te bespreken en verbeterpunten voor te stellen. Dit zal ook zo
worden opgenomen in het huishoudelijke reglement en de afsprakennota.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Vanaf heden wordt het auditcomité geïntegreerd in het Vast Bureau dat voor behandeling van
deze specifieke agendapunten wordt uitgebreid met de financieel beheerder, stafmedewerker
financiële dienst en diensthoofd B&O en informatica. De ambtenaren in het auditcomité zijn niet
stemgerechtigd.

Deze nieuwe bevoegdheid van het Vast Bureau moet opgenomen worden in het huishoudelijk
reglement en in de afsprakennota.
[19 februari 2015]

Punt 5 Aanvraag bij het Ministerie van de VIPA-gebruikstoelage 2015 voor WZC De Weister.

Feitelijke
aanleiding

De Weister is gebouwd met alternatieve VIPA-subsidiëring. Het begrip ‘alternatieve’ betekent dat
het Ministerie de 60% investeringssubsidie niet stort naarmate het OCMW betaalde facturen
voorlegt aan het Ministerie. De subsidie wordt betaald bij wijze van 20 jaarlijkse
gebruikstoelagen.
Voor De Weister is die jaarlijkse gebruikstoelage vastgesteld op 237.578,22 EUR. Dit bedrag is
berekend op basis van de klassieke VIPA-regeling waarbij ook een intrestvergoeding opgenomen
is ter vergoeding van de gespreide betaling.

Betalingsmodaliteiten:
 Moet jaarlijks door het Bestuur aangevraagd worden
 Is betaalbaar mits voor het betreffend jaar voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 VIPA-reglementering

Eerdere
beslissingen

 Eerdere aanvragen tot uitbetaling: OCMW-Raad 28 mei 2009; 20 januari 2011; 17 maart
2011; 16 februari 2012; 18 april 2013; 24 april 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  Met betrekking tot het woonzorgcentrum De Weister bekrachtigt de Raad de aanvraag bij het
Ministerie tot uitbetaling van de gebruikstoelage 2015, een bedrag van 237.578,20 EUR.

 [19 februari 2015]

Punt 6 Opstart wijkteam Kortrijk Centrum als tijdelijke maatregel volgend op de sluiting van
het Achturenhuis. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling Actieplan 4.1. Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.
Actie: Uitbouwen van wijkteams en opmaken van buurtactieplannen.

Feitelijke
aanleiding

Het proces Wijkteam Worden is in volle gang. In de zijlijn van dit proces blijft de realiteit dat er
vanaf 1 april 2015 twee grote veranderingen plaatshebben: Het wijkteam Kortrijk-Centrum krijgt
‘infrastructureel’ gestalte door het sluiten van het Achturenhuis.

De Zonnewijzer fungeert als centrum voor dit wijkteam. De samenwerking met de Inloopwerking
met CAW Zuid-West-Vlaanderen stopt, hierdoor runt het OCMW als enige organisatie Centrum
Overleie verder.
In de samenwerking tussen buurthuizen en lokale dienstencentra zijn er een aantal hardnekkige,
heel gevoelige, punten waarvoor op korte termijn voor het wijkteam Kortrijk-Centrum
beslissingen vereist zijn omdat de realiteit zich nu eenmaal voltrekt. Omdat we het proces
Wijkteam Worden niet willen verstoren stellen we specifiek voor Kortrijk-Centrum voor om
tijdelijke maatregelen te nemen. Die tijdelijke periode zien we vanaf 1 april tot en met 31
december 2015. Intussen willen we deze maatregelen evalueren en beslissingen nemen over alle
andere centra.

Beoordeling Deze tijdelijke maatregelen situeren zich op drie niveaus:
 Alcoholbeleid
 Prijszetting dranken cafetaria
 Betaalbaarheid activiteitenaanbod

Alcoholbeleid:

Zowel in het Achturenhuis als in Centrum Overleie wordt geen alcohol geserveerd in de publieke
ruimte, soms wel in besloten kring (bv. een contactnamiddag voor 75+-ers). In de Zonnewijzer
wordt al altijd alcohol geserveerd. Vermits het Achturenhuis opgaat in de Zonnewijzer en de
gebruikers van het Achturenhuis welkom zijn in de Zonnewijzer is hiervoor een oplossing nodig.
Begin 2014 doorliepen enkele centrumleiders, buurtwerkers en vrijwilligers van de buurthuizen
en dienstencentra een traject rond alcoholbeleid. Dit werd door CGGZ Largo deskundig geleid.

Over volgende onderwerpen was er een consensus over alle LDC’s en buurthuizen:

1) Er mag geen alcohol meegebracht worden naar de centra of op activiteiten ervan tenzij: ter
traktaat, in een besloten groep, men in een afzonderlijke ruimte zit en mits toestemming van
de verantwoordelijke.

2) Voor chauffeurs-vrijwilligers is er een nultolerantie op vlak van drinken van alcohol.
3) Vrijwilligers in functie mogen in de namiddagshift alcohol drinken maar het mag geen invloed

hebben op hun functioneren.
4) Vrijwilligers hebben het recht alcohol aan bezoekers te weigeren wanneer ze inschatten dat

de persoon na meer alcohol niet meer veilig kan thuis raken.
5) Vrijwilligers hebben het recht alcohol te weigeren vanaf het moment dat bezoekers door hun

gebruik overlast veroorzaken, zoals onrespectvol gedrag, het lastig vallen van anderen,
verbale of fysieke agressie.

6) Het centrum kan beslissen om bepaalde personen altijd en ieder centrum alcohol te weigeren
omwille van hun persoonlijke situatie. Bezoekers kunnen deze maatregel ook zelf aanvragen.

7) We voorzien een ruim assortiment van alcoholvrije alternatieven. Op elke feestmaaltijd of
receptie is er een alternatieve niet-alcohol (die meer is dan fruitsap), af en toe een actie (bv.
alcoholvrije drank van de maand, spaarkaart, alcoholvrije maand). Een medewerker trekt
deze positieve maatregel.



Over 1 item was er geen consensus maar grote tegenstelling. Sommigen vinden dat er nooit
alcohol geserveerd mag worden in de publieke ruimte, anderen vinden dan weer dat dit altijd kan,
anderen waren voorstander van een tussenoplossing. Een consensus blijkt niet haalbaar waardoor
de leidinggevenden het volgende voorstellen:

 Beslissing 1: In de Zonnewijzer wordt enkel alcohol geserveerd vanaf 12 uur.

Prijszetting dranken cafetaria:
De prijszetting dranken van de lokale dienstencentra en de woonzorgcentra wordt jaarlijks aan de
Raad voorgelegd. De prijzen van de LDC’s en de WZC zijn dan ook dezelfde. De prijzen van het
Achturenhuis, de Lange Munte en Centrum Overleie wijken daar individueel van af.

Huidige toestand:

LDC & WZC 8-uren Overleie Lange Munte

Water 1,20 0,50 0,50 0,50

Frisdrank 1,20 0,50/0,75 0,50 0,80; icetea: 1

Koffie 1 0,25 0,25 0,25

Pils 1,20 / / 1

Glas wijn 1,80 / / 1,20

Omer/Duvel 2,50 / / 1,80

Voorstel nieuwe situatie:
Principes: rode draad: gezondheid
1) Bezoekers komen voor de werking, niet voor het goedkope bier.
2) Gezond leven zorgt er voor dat mensen langer leven. Gezonde voeding is hierbij zowel bij

kansarmen als (kwetsbare) ouderen essentieel. Dit is de rode draad in het prijzenbeleid.
3) We voorzien een ruimer assortiment van gezonde fruitsappen. Vermits zero en light

producten wel minder suiker bevatten zorgen we voor een ruim assortiment, maar het is tot
op heden niet aangetoond dat light en zero op vlak van de algemene gezondheid wel degelijk
gezond is. Koffie met mate drinken is gezond, teveel koffie daarentegen is eveneens nefast
voor de gezondheid.

4) Waar vrijwilligers instaan voor het maken van soep wordt de soep gratis aangeboden. Elke
bezoeker kan gratis twee koppen soep drinken per dagdeel.

5) Elke bezoeker kan gratis twee glazen water per dagdeel drinken.
6) Alcoholprijzen evolueren naar de prijzen van een dorpscafé.

Concreet betekent dit de volgende prijszetting voor het wijkcentrum De Zonnewijzer:

Wijkteam Zonnewijzer

Water gratis

Verse soep gratis

Frisdrank 0,80

Gezonde verse
fruitsappen/niet-
alcoholische cocktails

0,50

Koffie 0,50

Pils 1,20

Glas wijn 1,80

Omer/Duvel 2,50

 Beslissing 2: akkoord met afwijkende prijszetting dranken voor wijkteam De
Zonnewijzer.

Betaalbaarheid activiteitenaanbod:

De prijszetting van de dienstverlening (o.a. maaltijden, pedicure) gebeurt aan de hand van drie
tarieven: voorkeurtarief, sociaal- en standaard tarief.
Voor de prijszetting van de activiteiten in de LDC’s zijn twee principes cruciaal:
 geen dumpingprijzen tegenover prijzen van niet-commerciële organisaties (bv.

ouderenverenigingen).
 los van de personeelskost: een winst op het activiteitenaanbod van 15%.

In 2014 hebben we Surplus zelf georganiseerd en dit met groot succes.
Om de activiteiten voor financieel kwetsbare bezoekers enigszins betaalbaar te houden stellen we
het volgende voor:

 Het maximaal inzetten en promoten van Surplus.
 De winstmarge op het activiteitenaanbod te herleiden tot break-even (0%) waardoor we voor

sommige activiteiten een nog lagere prijs kunnen aanbieden, bovenop het Surplus systeem of
indien Surplus het bedrag van 120 euro per persoon overstijgt.

Een voorbeeld hiervan zijn de feestmaaltijden, de daguitstappen en langlopende cursussen.
Het centrum werkt gezamenlijk verder uit hoe ze dit aanpakken. Resultaat is dat er geen verlies



mag zijn op het activiteitenaanbod en dat de toekenning gebeurt op basis van verantwoorde
criteria.

 Beslissing 3: activiteitenaanbod de Zonnewijzer is zelfbedruipend, maar niet
winstgevend.
 Beslissing 4: In 2015 worden de extra kosten gegenereerd door beslissing 2 en 3
maandelijks gemonitord door de financiële dienst en geplaatst tegenover de opbrengst van de
verkoop van het Achturenhuis en het niet meer betalen van nutskosten en andere operationele
kosten door het niet meer uitbaten van een werking in de Spoorweglaan.

 Beslissing 5: In 2015 monitoren en evalueren we ook de integratie van de bezoekers in
de Zonnewijzer of de alternatieve plaatsen waar de voormalige bezoekers van het Achturenhuis
hun gading vinden.

Financiële
toetsing

Budget Het effect van de tariefverlagingen wordt in de Raadsnota niet opgegeven,
zal hoe dan ook negatief zijn.

Visum ontvanger Goedgekeurd voor zover het geraamd tekort met de budgetwijziging wordt
opgetrokken.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel merkt op dat dit gekaderd wordt in buurtveiligheid. Hij meent dat het hier
ook om een sociaal gegeven gaat en vindt het belangrijk dat het goed gekaderd wordt. Verder
vindt hij dat iedereen ongelimiteerd gratis water moet kunnen krijgen.

Waarnemend secretaris An Spriet zegt dat deze opmerking zeker wordt meegenomen en dat
wordt bekeken of een waterfonteintje een goeie oplossing kan zijn

Raadslid Els Deleu vraagt waarom de prijzen van de dranken niet in alle instellingen en diensten
van het OCMW dezelfde zijn.

Luc Sabbe antwoordt dat dit wel de doelstelling is. In de woonzorgcentra kunnen de prijzen niet
zakken omwille van de omliggende cafés. Maar hier in de buurtcentra liggen de prijzen lager
omwille van de meer kwetsbare doelgroep. We krijgen hier eigenlijk twee doelgroepen samen.

Stemmen Unanimiteit

Besluit Besluit De Raad beslist tot het invoeren van volgende tijdelijke maatregelen in functie van
opstart wijkteam Centrum en sluiting Achturenhuis:

1. In LDC De Zonnewijzer wordt enkel alcohol geserveerd vanaf 12 uur.

2. De prijszetting voor het wijkcentrum De Zonnewijzer wijkt af van de andere dienstencentra en
is als volgt:

Wijkteam Zonnewijzer

Water gratis

Verse soep gratis

Frisdrank 0,80

Gezonde verse
fruitsappen/niet-
alcoholische cocktails

0,50

Koffie 0,50

Pils 1,20

Glas wijn 1,80

Omer/Duvel 2,50

3. Het activiteitenaanbod de Zonnewijzer moet zelfbedruipend zijn.

4. In 2015 worden de extra kosten gegenereerd door beslissing 2 en 3 maandelijks gemonitord
door de financiële dienst en geplaatst tegenover de opbrengst van de verkoop van het
Achturenhuis en het niet meer betalen van nutskosten en andere operationele kosten door het
niet meer uitbaten van een werking in de Spoorweglaan.

5. In 2015 monitoren en evalueren we ook de integratie van de bezoekers in de Zonnewijzer of de
alternatieve plaatsen waar de voormalige bezoekers van het Achturenhuis hun gading vinden.
[19 februari 2015]



Punt 7 Gebruiksvergoeding voor de koelkast op de WZC-kamers. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Publicatie nieuwe norminterpretatie ivm. de wetgeving.
Opvolgingsinspectie 2014 waarbij inspecteur expliciet vraagt om, keuzemogelijkheid voor
bewoners om al dan niet een koelkast op de kamer te hebben, duidelijk te vermelden in de
opnamebrochure. Er wordt de mogelijkheid geboden om daarvoor een huurprijs aan te rekenen
die marktconform is.

Beoordeling Op 11 maart 2014 werden de norminterpretaties i.v.m. het ter beschikking stellen van een
koelkast aangepast. We hebben de keuze om deze standaard te voorzien (inbegrepen in de
dagprijs) of de bewoners kunnen die bekomen tegen een vergoeding. Men moet dit expliciet
vermelden in de opnamebrochure.

In het verleden hadden we, conform de wet, enkele koelkasten ter beschikking van de bewoners,
het leeuwenaandeel van de bewoners die een koelkast heeft, bracht die mee.
Om te vermijden dat we voor iedere kamer standaard een koelkast moeten aankopen kunnen we
(wettelijk) een huurprijs aanrekenen. De gebruiksvergoeding is volgens de wetgeving maximaal
de aankoopwaarde: 12 x3 (economische levensduur 3 jaar) : +/- 0,30 euro/dag. ( nieuwprijs
kleinhandel koelkast tafelmodel A++ met diepvriesvak +/- 300€ ).

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien voor aankoop koelkasten.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Norminterpretaties WZC – RVT – CVK binnen WZC – wijziging 11-03-2014

Bijlagen  Norminterpretatie 11-03-2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord om bij nieuwe opnames (vanaf datum van beslissing), voor bewoners die
een koelkast van ons willen bekomen, een gebruiksvergoeding aan te rekenen van 0,30 euro per
dag.

Opvolging en
communicatie

Een schrijven aan het ministerie van economische zaken om te melden dat de bewoners een
koelkast kunnen huren voor de supplementprijs van 0.30 euro/dag. (financiële dienst)
Vermelding in de opnamebrochure dat de bewoners enkel elektrische toestellen mogen installeren
van energieklasse A++ en dat ze zo gewenst een koelkast kunnen bekomen van de instelling
tegen een huur van 0,30 euro/dag.
[19 februari 2015]

Punt 8 Samenwerkingsovereenkomst De Bazaar- vzw Kringloopcentrum Zuid-West-
Vlaanderen. Voorstel tot goedkeuring.

Stemmen Unanimiteit

Besluit  Dit punt wordt verdaagd naar een latere zitting.
 [19 februari 2015]

Punt 9 Spijkerpad Lange Munte: overeenkomst met KU Leuven. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling Het spijkerpad Lange Munte is een bewonersinitiatief in de wijk de Lange Munte dat gerealiseerd
werd in het kader van het Interreg 2 Zeeënproject DNA (Deprived Neighbourhoud Approach). Met
het spijkerpad wilden de buurtbewoners de sociale cohesie in hun wijk bevorderen en de wijk
positief in beeld brengen. Het pad, dat aangeduid wordt door middel van spijkers in de grond,
werd in september 2014 aangelegd en loopt voor een deel over het domein van de KU Leuven
campus KULAK Kortrijk. Het pad is louter toegankelijk voor zwakke weggebruikers. Met deze
overeenkomst willen we de samenwerking tussen OCMW Kortrijk en KULAK met betrekking tot het
spijkerpad formaliseren.

Feitelijke
aanleiding

In het voorjaar van 2013 werd door de DNA-partners (Gemeente Breda, Medway Council, Stad
Antwerpen en OCMW Kortrijk) de wedstrijd “European Ownership Award” uitgeschreven. De
wedstrijd had als doelstelling om buurtbewoners te stimuleren om een project in te dienen ter
verbetering van de leefbaarheid van hun buurt.

Op 3 december 2013 werd het project “Spijkerpad Lange Munte” in Breda als winnaar gekozen



door een internationale jury die bestond uit experts uit de 4 partnersteden. Het project kreeg
vanuit het DNA-project een subsidie van 2500 euro om het project uit te voeren.
In februari 2014 werd met betrekking tot het Spijkerpad een infovergadering gehouden in het
Buurthuis Lange Munte. Op die vergadering werd een buurtgroep gevormd met vrijwilligers uit de
buurt. Daarnaast werd ook een kleinere kerngroep gevormd die het project trekt en aanstuurt.
In die kerngroep zitten zowel buurtbewoners als OCMW-medewerkers.

In maart 2014 werd gestart met de uitvoering van het project. De route werd uitgetekend door
buurtbewoners na advies van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. Er
werden ook partners gezocht in de buurt om langs het parcours een eyecatcher te plaatsen. 10
partners sprongen op de kar: de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Crematorium Uitzicht,
Basisschool GO! Drie Hofsteden afdeling Freinetschool de Baai, Vrije basisschool St.
Amandsbasisschool-Zuid afdeling Wielewaal, MPI de Hoge Kouter, WZC Lichtendal, vzw den
Achtkanter, Natuurpunt vzw afdeling Kortrijk, de Stedelijke Sportdienst en de Gezinsbond vzw
afdeling Kortrijk.

Het spijkerpad werd eind september 2014 aangelegd door de Leerwerkplaats van het OCMW
Kortrijk nadat die een opleiding hadden gekregen van Westtoer. De route loopt gedeeltelijk over
de terreinen van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

Op 23 september 2014 stelde buurtbewoner en trekker van het project Evert Cottyn de
resultaten van het project voor op het slotseminarie van DNA in Antwerpen.
De eyecatchers zullen worden aangemaakt in het voorjaar 2015. De officiële opening van het
Spijkerpad zal volgen in de loop van maart 2015. Peters en meters uit de buurt zullen het pad op
regelmatige basis controleren. De Leerwerkplaats van het OCMW Kortrijk zal indien nodig
herstellingen aan het pad uitvoeren.

Beoordeling Het project Spijkerpad zorgt voor een dynamiek in de buurt de Lange Munte waarbij
buurtbewoners met verschillende achtergronden zich inzetten om hun wijk positief in beeld te
brengen. Bovendien werden er door het project Spijkerpad duurzame banden gesmeed tussen
buurtbewoners en verschillende organisaties uit de buurt. Het project wordt actief ondersteund
door buurtwerk Lange Munte.

Verschillende buurtbewoners engageerden zich om de rol van peter of meter van het Spijkerpad
op te nemen. Ze zullen op regelmatige basis de spijkers controleren. De Leerwerkplaats van het
OCMW Kortrijk zal indien nodig herstellingen aan het pad uitvoeren.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Overeenkomst Spijkerpad De Lange Munte
 Kadastraal plan Campus KULAK
 Aanduiding Spijkerpad de Lange Munte

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  De raad keurt de overeenkomst met de KU Leuven, met betrekking tot het spijkerpad in De
Lange Munte goed.

 [19 februari 2015]

Punt 10 Onderhoudsschilderwerken 2015. Voorstel tot gunning.

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 Homo.

Deze werken zijn opgenomen in de begroting 2015.
In zitting van 18 december 2014 werden de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het
aangepaste dossier goedgekeurd.

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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 december 2014 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2014-529341 werd gepubliceerd op 19 december 2014 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 19 januari 2015 om 08.15 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 19 mei 2015.

Er werden 6 offertes ontvangen:
 FDK Schilderwerken bvba, Kortrijkstraat 455 te 8020 Oostkamp (€ 85.121,28 exclusief BTW

of € 90.228,56 inclusief 6% BTW);
 Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 66.244,31 exclusief BTW of € 70.218,97

inclusief 6% BTW);
 LAHOUSSE NV, Oostkaai 24 te 8900 Ieper (€ 67.185,67 exclusief BTW of € 71.216,81

inclusief 6% BTW);
 Van de Kerkhof bvba, Voortbeemden 7 te 2400 Mol (€ 81.046,02 exclusief BTW of

€ 85.908,78 inclusief 6% BTW);
 VECTOR BOUW BVBA, Haakstraat 4 te 8792 Desselgem (€ 121.446,74 exclusief BTW of

€ 128.733,54 inclusief 6% BTW);
 SCHILDERSBEDRIJF WOUTIM NV, Nijverheidsstraat 7 te 3990 Peer (€ 150.438,83 exclusief

BTW of € 159.465,16 inclusief 6% BTW);

Op 21 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 laagste bieder, zijnde Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 66.244,31 exclusief BTW of € 70.218,97 inclusief 6%
BTW.

Financiële
toetsing

Budget € 92.000

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, meer bepaald artikel
26, § 2, 1° d (limiet van € 600.000,00 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 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’
 Raad van 18 december 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze dossier

‘onderhoudsschilderwerken 2015’

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek + foto’s
 PV opening
 Offertes aannemers
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2015 voor
de opdracht “Onderhoudsschilderwerken 2015”, 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 laagste bieder, zijnde Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510
Marke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 66.244,31 exclusief BTW of € 70.218,97
inclusief 6% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150119/FV/OPMB.
[19 februari 2015]



Punt 11 Raamcontract levering algemene voeding 2015-2018. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Op 1 maart 2015 lopen de huidige contracten voor het leveren van algemene voeding ten einde.
Facility maakte daarom een nieuw dossier op voor een raamcontract ‘gestructureerde aankoop
algemene voeding’ met een looptijd van 36 maanden.
OCMW Kortrijk treedt hierbij tevens op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem.
Het dossier werd opgesplitst in 2 percelen namelijk:
 Perceel 1 : Algemene voeding
 Perceel 2 : Diepvries

In zitting van 16 oktober 2014 werden de lastvoorwaarden en de gunningscriteria goedgekeurd en
werd de gunningswijze vastgelegd als algemene offerteaanvraag. Gezien de jaaromzet is het
dossier onderworpen aan de Europese bekendmakingsvoorschriften.
Er kon voor 1 of beide percelen worden ingeschreven. De percelen worden apart toegewezen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018” werd een
bestek met nr. 20141202/RL/OO opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (Algemene voeding), raming: € 380.206,47 exclusief BTW of € 403.018,86 inclusief

6% BTW;
 Perceel 2 (Diepvriesproducten), raming: € 197.256,91 exclusief BTW of € 209.092,32

inclusief 6% BTW.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 577.463,38 exclusief BTW of
€ 612.111,18 inclusief 6% BTW. De uitgave is geraamd voor OCMW Kortrijk en Zwevegem
samen.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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/S 203-358724 werd gepubliceerd op 22 oktober 2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2014-523769 werd gepubliceerd op 17 oktober 2014 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 2 december 2014 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 30 juli 2015.

Perceel 1 Perceel 1 Algemene voeding
Raming: € 380.206,47 exclusief BTW of € 403.018,86 inclusief 6% BTW;

Er werden 3 offertes ontvangen:
 Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle (€ 381.874,85 exclusief BTW of

€ 404.787,34 inclusief 6% BTW);
 Bidvest Flanders NV, De Zwaluwbeek 6 te 9120 BEVEREN MELSELE (€ 408.143,68 exclusief

BTW of € 432.998,84 inclusief BTW);
 JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 420.381,05 exclusief BTW of € 445.603,91

inclusief 6% BTW);
Op 20 januari 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.

De offertes werden beoordeeld op basis van:
 Prijs (op 60 punten),
 Smaak (op 30 punten) via smaaktesten op stalen
 Leveringsmodaliteiten, catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en

klachtenbehandeling (op 10 punten).

De smaaktesten vonden plaats op 16/12/2014 zoals beschreven in het lastenboek waarvan
proces-verbaal in bijlage.

De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat:

Nr. Naam
Score
prijs

Score
smaak

Score
leveringsvoor-

waarden

Totaal
Score

Prijs incl. BTW

1 Solucious 60.00 18,54 9 87,54 € 404.787,34

2 Bidvest Flanders NV 56,09 0 5 61,09 € 432.998,84

3 Java bvba 54,50 20,92 8 83,42 € 445.603,91

Bidvest Flanders NV leverde geen stalen voor de smaaktesten.

De prijzen komen zo goed als overeen met de raming (+0,44%). Onze raming is gebaseerd op de
prijzen van onze huidige leverancier die ook Solucious is.
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 Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem bij de gunning van de
opdracht.

Perceel 2 Diepvriesproducten
Raming: € 197.256,91 exclusief BTW of € 209.092,32 inclusief 6% BTW.

Er werden 4 offertes ontvangen:
 Esca Food, Waterven 5 te 8501 HEULE (€ 166.987,52 exclusief BTW of € 177.006,77 inclusief

6% BTW);
 't Vriesmanneke bvba, Menensesteenweg 216 te 8940 WERVIK (€ 168.815,34 exclusief BTW

of € 178.944,26 inclusief 6% BTW);
 JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 171.903,76 exclusief BTW of € 182.217,99

inclusief 6% BTW);
 BIEBUYCK nv, INDUSTRIESTRAAT 25 te 8755 Ruiselede (€ 176.072,69 exclusief BTW of

€ 186.637,05 inclusief 6% BTW);

Op 21 januari 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De offerte
van Biebuyck NV werd als onregelmatig beoordeeld omdat geen technische fiches bij de offerte
zaten.

De overige 3 offertes werden beoordeeld op basis van:
 Prijs (op 50 punten),
 Kwaliteit (op 25 punten) via beoordeling op zicht in de keuken zoals ze geleverd worden en

tijdens de bereiding
 Smaak (op 15 punten) via smaaktesten op stalen
 Leveringsmodaliteiten, catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en

klachtenbehandeling (op 10 punten).

De kwaliteits- en smaaktesten vonden plaats op 19/12/2014 zoals beschreven in het lastenboek
waarvan proces-verbaal in bijlage.

De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat:

Nr. Naam
Score
prijs

Score
kwaliteit

Score
smaak

Score
leveringsvoor-

waarden

Totaal
Score

Prijs incl. BTW

1 Esca Food 50 16,36 9,78 9 85,14 € 177.006,77

2 ‘t Vriesmanneke 49,46 12,55 4,89 2 68,90 € 178.944,26

3 Java 48,57 15,18 6,51 8 78,26 € 182.217,99

De prijs van de beste bieder ligt 15,34% onder de raming. Het perceel is veel groter dan bij de
vorige prijsvraag enerzijds door samenvoeging tot 1 perceel van de gewone diepvriesproducten
met het vroegere perceel ijs en desserts en het bijkomende lot diepvriesvis en anderzijds door de
schaalvergroting (samenaankoop met OCMW Zwevegem)
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 Esca Food, Waterven 5 te 8501 HEULE, tegen de eenheidsprijzen
vermeld in de offerte van deze inschrijver.
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem bij de gunning van de
opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Budget verspreid over de verschillende keukens.

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 artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op
een aankoop- of opdrachtencentrale.

 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

 16 oktober 2014 :goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 Offertes (2 percelen)
 Proces Verbaal van opening van de offertes
 Tabel rekenkundig nazicht per perceel (2)
 Beoordelingstabel van de jury per perceel(2)
 Beoordeling leveringsmodaliteiten, catalogus…. (2)
 Proces Verbaal van smaaktesten per perceel(2)
 Proces Verbaal van de kwaliteitstesten (1 perceel)
 Verslag van nazicht van de offertes per perceel(2)

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier werpt op dat hij een probleem heeft met de wijze van aanpakken,
omdat in deze schaalvergroting de kleine zelfstandigen en Kortrijkse leveranciers niet aan bod
kunnen komen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 januari 2015 voor
de opdracht “Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018 - Perceel 1 (Algemene
voeding)”, 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 Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20141202/RL/OO.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2015 voor
de opdracht “Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018 - Perceel 2
(Diepvriesproducten)”, 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 Esca Food, Waterven 5 te 8501 HEULE, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20141202/RL/OO.
[19 februari 2015]

Punt 12 Raamcontract levering frisdrank, water, bier, wijn en geestrijke dranken met een
looptijd van 3 jaar. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Momenteel hebben we 3 afzonderlijke raamcontracten voor dranken: 1 voor bieren met een
looptijd van 10 jaar, 1 voor frisdranken, waters en tafelbier met een looptijd van 3 jaar en 1 voor
wijnen en sterke dranken met een looptijd van 2 jaar. Omdat de grote drankleveranciers zowel
bieren, frisdranken, waters als wijnen en sterke dranken aanbieden, opteerden we bij de vorige
offertevraag om de looptijd van de nu lopende contracten zo aan te passen dat ze alle 3 eindigden
op 31/03/2015. Zo werd een bestek opgemaakt voor 1 groot raamcontract.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren,
wijn en geestrijke dranken met een looptijd van 3 jaar” werd een bestek met nr.
20150113/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 517.928,11 exclusief BTW of € 594.206,41
inclusief BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 27 november 2014 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2014/S 233-410284 werd gepubliceerd op 3 december 2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2014-527622 werd gepubliceerd op 28 november 2014 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 13 januari 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 10 september 2015.

Er werden 4 offertes ontvangen:



 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen (€ 575.205,86 exclusief BTW of € 659.138,33
inclusief BTW);

 Kava wijnhandel, Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem (€ 127.800,51 exclusief BTW of
€ 153.050,06 inclusief BTW);

 Brouwerijen Alken-Maes nv, Blarenberglaan 3 - Stephenson Plaza Blok C te 2800 Mechelen
(€ 675.174,27 exclusief BTW of € 771.382,74 inclusief BTW);

 VVO Drinks, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen (€ 645.635,45 exclusief BTW of
€ 747.407,75 inclusief BTW);

Op 2 februari 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De offerte
van Kava werd als onregelmatig beoordeeld omdat slechts voor 60 van de 106 artikels een
eenheidsprijs werd opgegeven.
De andere 3 offertes werden beoordeeld op basis van:
 Prijs (op 70 punten)
 Leveringsmodaliteiten en leveringsvoorwaarden (op 12 punten)
 Smaaktesten op stalen (op 10 punten)
 Materiële ondersteuning (op 8 punten)

Bij het prijsnazicht werd geconstateerd dat er een fout in onze raming zat: voor post 13 ‘pils
bockor van ’t vat’ werd voor de raming gerekend aan een eenheidsprijs van €0,0684/liter ipv
€1,64/liter. Daardoor was de raming €20.368 te laag geschat.
Over het algemeen zien we dat de eenheidsprijzen van de goedkoopste offerte, die tevens onze
huidige leverancier van bier, waters en frisdranken is, gemiddeld 6,50% hoger ligt dan de raming
en gespreid is over alle posten van de inventaris. De raming werd opgemaakt aan de hand van de
huidige omzet en eenheidsprijzen. De verklaring is vermoedelijk het feit dat het contract bieren
10 jaar oud is, het contract frisdranken, waters en tafelbier 3 jaar en dat van wijnen en sterke
dranken 2jaar en er voor geen van de 3 contracten een prijsherziening voorzien was. In de
huidige wetgeving is een prijsherziening verplicht en dus ook voorzien in het huidig bestek. We
zijn ervan overtuigd dat de offertes opgemaakt zijn met marktconforme prijzen.
Op vlak van beoordeling van de leveringsmodaliteiten en leveringsvoorwaarden alsook voor de
materiële ondersteuning zijn er geen essentiële verschillen tussen de offertes. Alle drie voldoen ze
aan het bestek maar bieden geen meerwaarde.
De smaaktesten vonden plaats op 29 januari 2015 zoals beschreven in het lastenboek waarvan
proces-verbaal in bijlage.

De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat:

Nr
.

Naam Score
prijs

Score
leverings-
voorwaarden

Score
smaak

Score
materiële
ondersteuning

Totaal
score

Prijs incl. BTW

1 Bayart 70 5 4,20 4 83,20 € 659.138,33

2 VVO Drinks 61,73 5 4,93 4 75,66 € 747.407,75

3 Alken Maes 59,81 5 4,20 4 73,01 € 771.382,74

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 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Budget verspreid over de verschillende keukens.

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

 27 november 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 4 Offertes
 Proces-Verbaal van opening van de offertes



 Tabel rekenkundig nazicht
 Beoordelingstabel van de jury
 Proces-Verbaal van smaaktesten
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 februari 2015 voor
de opdracht “raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren, wijn en geestrijke
dranken met een looptijd van 3 jaar”, opgesteld door de dienst Facility.
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 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150113/RL/OOE.
[19 februari 2015]

Punt 13 Aankoop en levering van kantoorartikelen voor Stad en OCMW Kortrijk voor een periode
van vier jaar. Aktename van gunning.

Feitelijke
aanleiding

De stad wenste opnieuw een raamcontract af te sluiten voor het leveren van kantoorartikelen
voor een periode van 4 jaar en stelde hiervoor een dossier op.
Gezien we de vorige jaren ook samen met de stad Kortrijk een gezamenlijk dossier opstelden
vervalt ook ons contract. De stad stelde voor om zelf de materiële organisatie van de
gunningsprocedure op zich te nemen en in naam van het OCMW en de stad Kortrijk een
lastenboek op te stellen opgesplitst in 2 percelen:
 Perceel 1 stad Kortrijk
 Perceel 2 OCMW Kortrijk

In zitting van 18 september 2014 keurde het OCMW het lastenboek goed en gaf volmacht aan de
stad om in gemeenschappelijke naam de gunningsprocedure inzake het vastleggen van het
raamcontract voor levering kantoorartikelen voor de periode van 4 jaar op zich te nemen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop en levering van kantoorartikelen voor stad en OCMW
Kortrijk voor een periode van vier jaar (2015-2018)” werd een bestek met nr. 2014/703
opgesteld door de stad.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (stad Kortrijk), raming: € 77.480,75 excl. btw of € 93.751,71 incl. 21% btw;
 Perceel 2 (OCMW Kortrijk), raming: € 24.479,53 excl. btw of € 29.620,23 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101.960,28 excl. btw of € 123.371,94
incl. 21% btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 13 oktober 2014 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 13 november 2014 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 maart 2015.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 31.593,79 excl. btw of

€ 38.228,49 incl. 21% btw);
 Staples, Koningin Astridlaan 53 te 1780 Wemmel (€ 18.330,28 excl. btw of € 22.179,64 incl.

21% btw);

Op 14 januari 2015 stelde de dienst facility van het OCMW een verslag van nazicht van de offertes
voor haar perceel op.
De dienst facility van het OCMW stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Staples, Koningin Astridlaan 53 te 1780 Wemmel, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Budget verspreid over de verschillende activiteitencentra.

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, § 2, 1° d (limiet van € 207.000,00 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 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

 MAT 15/07/2014: keuze voor standaard producten ipv ecologische.
 Raad van 18/9/2014 volmacht aan Stad Kortrijk tot het organiseren van prijsaanvraag voor

samenaankoop Raamcontract voor kantoorartikelen voor een periode van 4 jaar..

Bijlagen  Verslag van nazicht van de offertes opgesteld door de dienst facility van het OCMW

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of er gekozen wordt voor standaard producten of voor ecologische
producten.

Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat het standaardgamma al bestaat uit ecologische
producten. We hebben hierin een prijs/kwaliteit afweging gemaakt.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 januari 2015 voor
de opdracht “Aankoop en levering van kantoorartikelen voor stad en OCMW Kortrijk voor een
periode van vier jaar (2015-2018) - Perceel 2 (OCMW Kortrijk)”, opgesteld door de dienst facility
van het OCMW.
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 (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Staples, Koningin Astridlaan 53 te 1780 Wemmel, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 2014/703.
[19 februari 2015]

Punt 14 Aankoop van gordijnen voor serviceflats Rietveld en LDC De Vlaskapelle. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

In de Vlaskapelle zijn nieuwe verduisteringsgordijnen nodig voor kapsalon, wassalon, 3 ramen en
een scheidingsgordijn voor zonnebloem, 3 ramen in cafetaria en 2 in onthaal. In kapsalon,
wassalon en 2 bureaus moeten ook de glasgordijnen vervangen worden.
Ook in Rietveld moeten voor 26 flats de , glasgordijnen en verduisteringsgordijnen vervangen
worden. Het gaat over 2 gordijnen per flat, 1 voor living en 1 voor slaapkamer.
Op de begroting 2015 is hiervoor €38.400 voorzien.

Beoordeling Aan de hand van de opmeting van bovenvermelde ramen maakte Attent bvba voor LDC De
Vlaskapelle volgende offerte op met de eenheidsprijzen van het raamcontract:
 Glasgordijnen : € 368 excl. 21% BTW
 Overgordijnen : € 4.236 excl. 21% BTW

Totale kostprijs bedraagt € 4.604 exclusief of € 5.570,84 inclusief 21% BTW. De prijs is inclusief
opmeting, stoffen, confectie, rails, levering en montage.

Aan de hand van de opmeting van de ramen maakte Attent bvba voor Rietveld eveneens een
offerte op met de eenheidsprijzen van het raamcontract:
 Glasgordijnen : € 7.152 excl. 21% BTW
 Overgordijnen : € 12.740 excl. 21% BTW

Totale kostprijs bedraagt € 19.892 exclusief of € 24.069,32 inclusief 21% BTW. De prijs is
inclusief opmeting, stoffen, confectie, rails, levering en montage.

De totale kostprijs voor de gordijnen van Vlaskapelle en Rietveld samen bedraagt € 29.640,16
incl. 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Ok voor Rietveld; voor De Vlaskapelle is hiervoor bij de budgetbespreking
geen krediet gevraagd.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits voor de Vlaskapelle het vereiste krediet met de
budgetwijziging voorzien wordt.

Wetten en Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van



reglementen de gordijnen en kaderrails.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 november 2009 : Gunning raamcontracten binneninrichting.
 Raad van 19 december 2013: Verlenging raamcontract binneninrichting met 2 jaar

Bijlagen  Offerte Attent bvba

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van de gordijnen bij de firma Attent bvba
goed voor de vervanging van de gordijnen in Rietveld en Vlaskapelle voor een totaalbedrag van €
24.496,00 exclusief of € 29.640,16 inclusief 21% BTW.
[19 februari 2015]

Punt 15 Aankoop van 2 bestelwagens. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2015 werd de aankoop van 2 camionettes voorzien:
1. Wagen timmerman technische dienst budget : € 25.000
2. Wagen leerwerkplaats budget : € 25.000

De bestaande camionette van de timmerman is oud en is niet door de keuring (chassis afgekeurd)
en is voor het schroot.
De camionette voor de leerwerkplaats is een bijkomende wagen.

Beoordeling We stellen voor een procedure te starten voor de aankoop van 2 nieuwe bestelwagens:
Bestelwagen 1
 Type lichte vrachtwagen met afgeschermde cabine, verhoogd dak en verlengd chassis.
 Voorzien te zijn van een ladderdrager, achteruitrijsensoren, achteruitrijcamera en ladder.
 Voorzien van dieselmotor, bluetooth, manuele airco en radio.
 De achterdeuren zijn volledig gesloten.
 Supplementair moet de volledige laadvloer voorzien zijn van een houten,

onderhoudsvriendelijke planken vloer.

Specificaties voor de wagen :
(Afmetingen bij benadering)

Cilinderinhoud: +/- 2000 cc
Nuttig volume binnen : 11,5 m³
Nuttige hoogte binnen : 1930 cm
Nuttige lengte binnen : 3120 cm
Afmeting totale hoogte buiten: 2520 mm
Afmeting totale lengte buiten: 5410 mm
Afmeting totale breedte buiten: 2050 mm (met gesloten spiegels)
Breedte tussen wielkasten: 1422 mm
Bekleding zetels: skai of wasbare stof
Kleur: wit
Aantal zitplaatsen : 1 persoon + bestuurder

Bestelwagen 2
In overleg met de leerwerkplaats werd het eisenpakket voor de nieuwe wagen als volgt
vastgelegd:
 Type bestelwagen verhoogd, verlengd en lange wielbasis - met een dubbele cabine

(achterbank met drie plaatsen). De cabine is volledig afgeschermd met een tussenschot en
kleine ruit.

 Voorzien van dieselmotor, bluetooth, manuele airco en radio.
 In de achterdeuren van de wagen dienen ramen voorzien te zijn.
 Supplementair moet de volledige laadvloer voorzien zijn van een houten,

onderhoudsvriendelijke planken vloer.

Specificaties voor de wagen :
(Afmetingen bij benadering)

Laadvermogen : +/- 1000 kilo
Nuttige lengte laadruimte binnen 1750 mm
Nuttige breedte laadruimte binnen 1750 mm
Nuttige hoogte binnen 1750 mm
Bekleding zetels : skai
Kleur : wit
Aantal zitplaatsen: 5 personen + bestuurder

Voor beide wagens :
Onderhoudscontract voor 5 jaar: 500 km / maand.
Opgave van:



 CO² uitstoot
 Brandstofverbruik gr/km
 Ecoscore
 Leveringstermijn

In het kader van de opdracht “Aankoop van 2 lichte vrachtwagens” werd een bestek met nr.
20150306/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
 Perceel 1 (lichte vrachtwagen technische dienst), raming: € 20.000,00 exclusief BTW of

€ 24.200,00 inclusief 21% BTW;
 Perceel 2 (lichte vrachtwagen leerwerkplaats), raming: € 21.000,00 exclusief BTW of

€ 25.410,00 inclusief 21% BTW.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.000,00 exclusief BTW of
€ 49.610,00 inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget € 25.000 budget op Facility en € 30.000 budget op de leerwerkplaats.

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 garages

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vindt terug dat er ecologische criteria zijn opgenomen bij de voorwaarden
maar vindt niet terug hoe zwaar ze doorwegen. Hij vindt het eigenaardig dat er dan toch
dieselmotoren worden voorgeteld. Hij verwijst verder naar de profilering van de stad Kortrijk als
klimaatstad. Raadslid Johan Coulembier sluit zich daarbij aan en zegt dat diesel binnenkort
evenveel zal kosten als benzine en dat de benzinemotoren nu ook sterker geworden zijn en
geschikt voor het soort gebruik.

Voorzitter Hilde Overbergh stelt voor om de meest ecologische optie te zoeken binnen het
beschikbare budget en met dit dossier terug te komen naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist dat het punt wordt uitgesteld en dat naar de meest ecologische optie binnen het
beschikbare budget moet gezocht worden.
[19 februari 2015]

Punt 16 Aankoop van het pand Brugsestraat 34,”De Bolster” voor de herlocalisatie van 8 kamers
voor crisisopvang.

Feitelijke
aanleiding

Het pand Brugsestraat 34,”De Bolster” wordt te koop aangeboden aan het OCMW. Momenteel is
het gebouw eigendom van de Stad Kortrijk. Het achterste deel van het perceel zou eigendom van
de Stad blijven en dienen voor de ontsluiting van het achterliggende beluik.

Het voorgebouw kan gerenoveerd worden met oog op de herlocalisatie van de 8 kamers voor
crisisopvang die zich nu bevinden in de Handboogstraat 30.

Beoordeling Het gaat over een groot pand dat grondig gerenoveerd moet worden. Stadplanning,
stedenbouwkundige diensten en erfgoed zien er mogelijkheden in om het project te realiseren
ondanks het feit dat de gevel als waardevol wordt beschouwd.

Budget:
Aankoop € 240.000,00



Renovatie:
255,34 m² à 1500 x 0,75 € 287.257,00 = 6% BTW = € 304.492,00

Extra kosten: € 25.000

Totaal budget: € 570.000

Voorstel :
eigen ontwerp en bouwvergunning
Aanstellen veiligheidscoördinator
Advies stabiliteit

Uitvoering samenwerking externe aannemer met leerwerkplaat, waardoor een besparing van 20%
op het budget kan bekomen worden.

Opportuniteiten:
 Bestaande pand dat geschikt is voor opsplitsing in kamers en dit gelegen in de binnenstad.
 Voldoende ruimte
 Renovatie met mogelijkheid tot inzet van de leerwerkplaats.

Uitdagingen:
 Timing: nieuwe locatie zoeken voor crisisopvang en uitvoeren van de verbouwingswerken.
 De gevel is waardevol en dient behouden te blijven, opmaken van een geschikt ontwerp

welke een compromis vind tussen de waarde van het gebouw en de functie van een
crisisopvang.

 Grondige verbouwing, dus budgetcontrole.

Financiële
toetsing

Budget € 240.000 voorzien voor de aankoop en € 360.000 voor de renovatie.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet.

Besluitvormings-
proces

 Bespreking op het patrimoniumoverleg van 20 januari 2015.

Bijlagen  Schattingsverslag van het Aankoopcomité van Kortrijk.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of een capaciteit van 8 kamers voldoende is en of er rekening wordt
gehouden met toegankelijkheid.

Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt op beide vragen bevestigend. Doorgaans is de
bezetting rond de 6.

Stemmen Unanimiteit

Besluit De raad gaat akkoord met de aankoop van het pand Brugsestraat 34,”De Bolster” Kortrijk, tegen
de prijs van € 240.000.

De raad gelast het Aankoopcomité met het verlijden van deze akte.

De raad machtigt het Aankoopcomité zich te vertegenwoordigen in de akte.

De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
het overschrijven van de akte.

De raad beslist deze aankoop te doen met de opbrengst van de recente grondverkopen.
[19 februari 2015]

Punt 17 Woningen Handboogstraat nummers 24 tot en met 30. Principiële beslissing tot
verkoop.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van 5 woningen in de Handboogstraat met nummers 22, 24, 26, 28 en 30.

Deze woningen worden momenteel als volgt ingezet:
 Handboogstraat 22: kamers voor crisisopvang (4)
 Handboogstraat 24: staat leeg (woning)
 Handboogstraat 26: kamers voor crisisopvang (4)
 Handboogstraat 28: staat leeg (woning)



 Handboogstraat 30: staat leeg (voorheen: 8 opvangkamers alleenstaande mannen).

De nummers 24, 28 en 30 staan leeg. Ook de andere panden kunnen leeggemaakt worden mits
een oplossing wordt gevonden voor de kamers voor crisisopvang.

In overleg met het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk stellen we voor om de panden als geheel
verkopen. Het SOK kan instaan voor de opmaak van een lastenboek bij de verkoopsprocedure.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Eerdere
beslissingen

 De raad heeft op 21 maart 2013 beslist om de woningen in de Handboogstraat te renoveren.
Omwille van de financiële redenen en de centrale ligging van deze woningen wordt nu
voorgesteld om ze verkopen.

Besluitvormings-
proces

 Bespreking op het intern patrimoniumoverleg van 27 juni 2013.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens verwijst naar de oorspronkelijke doelstelling van de verkoop, namelijk
verkoop als budgetvriendelijke woning voor jonge gezinnen. Hij vraagt de opbrengsten uit de
verkoop ook aan te wenden voor woningen.

Raadslid Frederik Benoit vraagt of het schattingsverslag en de verkoopsvoorwaarden zullen
voorgelegd worden aan de raad. Voorzitter Hilde Overbergh antwoordt bevestigend.

Waarnemend secretaris An Spriet verwijst naar de projectfiche die ter beschikking is van de
raadsleden. Er wordt voorgesteld om de verhoudingen van de criteria aan te passen: 50 punten
voor de prijs, 20 punten voor het schetsontwerp, 20 punten voor het functieplan en 10 punten
voor de inschrijving.

Stemmen Unanimiteit

Besluit De raad stemt in met de verkoop in volle eigendom van de woningen in de Handboogstraat met
nrs. 22, 24, 26, 28 en 30.

De raad stelt het Stadsontwikkelingsbedrijf van Kortrijk aan om de verkoop te organiseren onder
de volgende modaliteiten:

Stedenbouwkundig kader:
 uitgangspunt is behoud
 gedeeltelijk aanpassing gevel/ entree is mogelijk
 dakruimte toevoeging om deze bruikbaar te maken is bespreekbaar
 eisen parkeren op eigen terrein nog onderzoeken
 mogelijk bijdrage voor parkeercompensatie
 mogelijke functies begane grond horeca/dienstverlening/geen handel
 mogelijke functies verdieping(en) wonen of voortzetting functie begane grond
 projecten met een betaalbare woonfunctie voor jonge gezinnen genieten extra belangstelling

Aanpak verkoop:
 Verkoop als geheel met instelprijs
 Panden volledig vrij per 31 december 2015
 Via verkoopdossier met gewogen selectie via jury
 OCMW laat schattingsverslag opmaken en regelt eventuele tijdelijke huisvesting crisisopvang
 Beoordelingscriteria: prijs / schetsplan / functieplan /inschrijver in verhouding 50/20/20/10

Vergoeding voor de opdracht:
Betreffende werkzaamheden vinden plaats op no cure/no pay basis met een fee 1.75% van de
verkoopprijs.

De raad beslist om de verhoudingen van de criteria aan te passen: 50 punten voor de prijs, 20
punten voor het schetsontwerp, 20 punten voor het functieplan en 10 punten voor de inschrijving.
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Punt 18 Aanpassingen rechtspositieregeling personeel OCMW Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Aanpassing rechtspositieregeling rekening houdend met wijzigingen naar aanleiding van het
eenheidsstatuut. (schrappen van de proefperiode)
Technische aanpassing in artikel 112 § 2betreffende de compenserende vergoeding bij ontslag van
statutaire personeelsleden.



Mogelijkheid voorzien voor statutair personeel lokale besturen om te werken na 65 jaar.
Aanpassing van de sociale zekerheidsregeling voor statutaire personeelsleden op proef (gelijkstelling
met de vast aangestelde personeelsleden)

Beoordeling Met de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 werden verkorte opzegtermijnen
voorzien met als gevolg dat het proefbeding in een arbeidsovereenkomst niet langer zinvol was.
In de wet op de arbeidsovereenkomsten werd de mogelijkheid om een proefperiode te voorzien in
een arbeidsovereenkomst geschrapt.
In ons rechtspositiebesluit wordt in een aantal artikels verwezen naar deze specifieke bepalingen met
betrekking tot de proefperiode voor contractuele personeelsleden. Daar deze bepalingen niet meer
van toepassing zijn wordt er voorgesteld om deze verwijzingen te schrappen in de
rechtspositieregeling.

Bij bepaalde procedures met betrekking tot het einde van de statutaire tewerkstelling is een
opzeggingstermijn voorzien. Naar analogie met de bepalingen voor de beëindiging van een
contractuele tewerkstelling wordt er voor de volledigheid ook voorgesteld om te voorzien dat de
opzeggingstermijn kan vervangen worden door een compenserende opzeggingsvergoeding.

Op 1 maart 2014 trad het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 in werking dat
voor de lokale besturen bepaalt volgens welke regels werken na 65 jaar voor het vast aangestelde
statutaire personeelslid mogelijk wordt. De lokale besturen moeten hun rechtspositieregeling in
overeenstemming brengen met dit wijzigingsbesluit.

Op 28 januari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 13 januari 2014 tot wijziging
van de artikelen 9 en 10 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders. Het KB treedt in werking op 1 april 2014 en stelt de statutaire
personeelsleden op proef gelijk met de vast aangestelde statutaire personeelsleden voor de sociale
zekerheid. Het statutaire personeelslid op proef heeft voortaan recht op ziektekredietdagen. De
ziekteregeling en uitkering voor zwangerschapsverlof voor alle statutaire personeelsleden op proef
aangesteld vanaf 1 april 2014 wordt gelijkgesteld met de regeling voor de statutaire personeelsleden
voor het bevallingsverlof, verlof wegens ziekt en verminderde prestaties wegens ziekte.

Financiële
toetsing

Budget: Niet van toepassing.

Visum ontvanger: Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Gemeentewet
 OCMW-decreet
 RPR O
 Wet eenheidsstatuut arbeiders-bedienden
 BVR van 6/12/2013
 KB van 13/01/2014

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 16 juni 2011 : vaststelling van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 15 maart 2012 : aanpassing van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 21 juni 2012: wijziging bijlage 4 : Evaluatiereglement
 Raadsbesluit 16 mei 2013: aanpassing dienstvrijstelling bloedgift
 Raadsbesluit 17 oktober 2013: aanpassing van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 20 maart 2014: aanpassing van de rechtspositieregeling
 Raadsbesluit 28 augustus 2014: wijziging bijlage 4: evaluatiereglement

Besluit-
vormings-proces

 HOCBOC 20/11/2014
 Gemeenteraad: 12 januari 2015
 MAT: 29 januari 2015

Bijlagen  Aangepast rechtspositiebesluit OCMW Kortrijk

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad wijzigt de rechtspositieregeling zoals volgt:

Wijzigingen naar aanleiding eenheidsstatuut

Artikel 3 – 11° (algemene bepalingen) : schrappen  (het contractuele personeelslid op proef: het
contractuele personeelslid in de proeftijd)

Artikel 35 §3 (proeftijd) :schrappen  (De duur van de proeftijd voor een contractueel personeelslid
zal opgenomen worden in de individuele arbeidsovereenkomst. De duur van de proeftijd wordt
vastgesteld overeenkomstig de Arbeidsovereenkomstenwet en is afhankelijk van de aard van de
arbeidsovereenkomst en de belangrijkheid en specificiteit van de functie.)



Artikel 37 §4 (proeftijd) : schrappen “de proeftijd en”
 (Het contractueel personeelslid krijgt tijdens de proeftijd en de eerste zes maanden van
tewerkstelling voor functies van niveau E en D, en de eerste twaalf maanden van tewerkstelling voor
functies van niveau C, B en A feedback over zijn manier van functioneren.)

Artikel 39 §4 (proeftijd) : schrappen  (De arbeidsovereenkomst van het contractueel personeelslid
kan tijdens de proeftijd steeds worden beëindigd met inachtneming van de bepalingen van de
Arbeidsovereenkomstenwet.)

Artikel 78 §2 – 2° a (interne personeelsmobiliteit) : schrappen ..“en ze hebben de proeftijd beëindigd
 (2° de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan een van de
volgende criteria beantwoorden:
a) ze zijn na de inwerkingtreding van onderhavig statuut aangesteld na een aanwervings- en
selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk 2, afdeling II en III, en ze hebben de proeftijd beëindigd)

Artikel 82 decies §1 (externe personeelsmobiliteit) :
2de alinea : schrappen “of contractueel”
2° : schrappen

 (Het in statutair of contractueel dienstverband aangesteld personeelslid wordt onderworpen aan
een proeftijd :
1° van drie maanden voor het in statutair dienstverband aangesteld personeelslid;
2° volgens de termijnen zoals bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet, met een maximale
duurtijd drie maanden, voor het in contractueel dienstverband aangesteld personeelslid.

Artikel 89 § 2(mandaatstelsel):§ 2 te vervangen door
 (Voor het statutair personeel bedraagt de proeftijd 12 maanden en zijn de bepalingen van artikel
37 van toepassing)

Artikel 105 §3 (ambtshalve herplaatsing in een lagere graad) :
in de tweede alinea volgende tekst te vervangen : contractuele personeelsleden “die de proeftijd
voltooid hebben “ door “met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur”
 Een vast aangesteld statutair personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf
verzoekt om herplaatsing in een functie van een lagere graad, kan worden aangesteld in een
passende, vacante functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan slechts eenmaal
tijdens de loopbaan toegekend worden.
Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt, kan de herplaatsing op eigen
verzoek als vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder dezelfde
voorwaarden toegepast worden op contractuele personeelsleden die de proeftijd voltooid hebben met
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Wijzigingen in titel V – verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de
definitieve ambtsneerlegging

Artikel 112 § 2 laatste alinea: als volgt aan te passen:

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van het
ontslag, en kan eventueel vervangen worden door een compenserende vergoeding die overeenstemt
met de duur van de opzeggingstermijn.

Statutair personeel lokale besturen – Werken na 65 jaar

Artikel 110: als volgt aan te passen

§ 1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het statutaire
personeelslid op proef:

1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige eindevaluatie van de proeftijd.

Het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie
maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan ontslagen worden.

§ 2. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast
aangestelde statutaire personeelslid:

1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie;
3° de vervroegde pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving;
4° het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd;



In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de raad het vast aangestelde statutaire personeelslid na het
bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in dienst houden. Het statutaire
dienstverband wordt verlengd op verzoek van de raad of op verzoek van het personeelslid. In het
eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. In het tweede geval is de
uitdrukkelijke instemming van de raad vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de
verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één jaar.
Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging de
hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid.

Wijzing sociale zekerheidsregeling statutair op proef – gevolgen voor de ziekteregeling

In volgende hoofdstukken telkens een aanpassing van de titels in afdeling I en II:

Hoofdstuk 6 – Bevallingsverlof
Hoofdstuk 8 – Verlof wegens ziekte
Hoofdstuk 9 – Verminderde prestaties wegens ziekte

Afdeling I – aanpassen naar: Ten aanzien van de statutaire personeelsleden en de statutaire
personeelsleden op proef

Afdeling II – aanpassen naar: Ten aanzien van de contractuele personeelsleden
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Punt 19 Varia

Raadslid David Wemel vraagt of de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het OCMW nu on hold
wordt gezet omwille van de oefening ronde de integratie stad-OCMW.

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert heeft deze vraag ook gesteld in het Vast Bureau. Toen werd
gezegd dat de dienst Facility bezig is met de berekening van het aantal noodzakelijke vierkante
meters.

Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat de zoektocht niet werd stopgezet maar dat wel
moet rekening gehouden worden met de nieuwe evoluties (conceptnota Minister Homans
integratie OCMW’s in de gemeenten) die de plannen doorkruisen. We zullen moeten onderzoeken
hoe we ons in de toekomst zullen organiseren.

Raadslid Frederik Benoit wil deze discussie met de raad hierover aangaan. We moeten nu al
nadenken en concrete stappen uitwerken.

Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt bevestigend en verwijst naar de beslissingen die de
bestuursploeg hierin al heeft genomen: geïntegreerd team welzijn, samenwerking en integratie
ondersteunde diensten edm.

Raadslid David Wemel verwijst naar de bespreking van het volksrestaurant in het
stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.

Raadslid David Wemel verwijst naar de verdaging van punt 8. Dit was een actie in het kader van
hoofdstuk 10 van het armoedeplan. Hij vraagt om een overzicht te krijgen van de voorstellen
onder hoofdstuk 10 van het armoedeplan.
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