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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Sodiperkoo. Aktename jaarverslag 2014 en bekrachtiging lidmaatschap in het bestuur.

3. Bepalen van de BBC-waarderingsregels. Voorstel tot goedkeuring.

4. Voorstel om een deel van de opbrengsten “lokaal opvanginitiatief” te reserveren voor investeringen.

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

6. Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

7. Samenwerkingsovereenkomst De Bazaar- vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen. Goedkeuring.

8. Organisatie voedselevenement op autoloze zondag in samenwerking met de Provincie. Goedkeuring.

9. Ondersteuning erkenningsaanvraag LOGO Leieland vzw. Voorstel tot goedkeuring.

10. Raamcontract hard- en software. Eerste afname 2015. Voorstel tot goedkeuring.

11. Leveren en plaatsen van vaatwasmachines. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Automatische deurgehelen in Biezenheem, Rietveld en centrum Overleie. Voorstel tot gunning.

13. Aankoop van 2 bestelwagens. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

14. Aankoop koelwagen dienst maaltijden aan huis. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

15. Aankoop van perceel grond voor woonzorgcampus Bellegem. Voorstel tot goedkeuring.

16. Verkoop gronden Komen-Waasten. Voorstel tot goedkeuring.

17. Risico-analyse psycho-sociaal luik. Voorstel aanpak. goedkeuring.

18. Invoering variabele uurroosters in de kinderdagopvang. Voorstel tot goedkeuring.

19. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Heraanstelling gesubsidieerde contractuelen naar contractuelen.

2. Aanstelling contractuelen met een contract van onbepaalde duur.

3. Ontslag door de werkgever van een contractueel met een contract van onbepaalde duur.

4. Ontslag in onderling akkoord van een contractueel met een contract van onbepaalde duur.
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Onderwerp Sodiperkoo. Aktename jaarverslag 2014 en bekrachtiging lidmaatschap in het bestuur.

Indiener Yves Goddeeris Dienst Secretaris Sodiperkoo

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Jaarverslag Sodiperkoo 2014

Zoals bepaald in art. 14 van de statuten voor Sodiperkoo wordt na goedkeuring door het bestuur
Sodiperkoo het jaarverslag 2014 voor aktename voorgelegd aan de raad.

Wijziging in het bestuur:

Ontslag van mevrouw Marie-Anne Van Loock naar aanleiding van haar pensionering.

Mevrouw Nathalie Bouckaert komt in het bestuur als financieel ondersteuner en ter opvolging van
mevrouw Marie-Anne Van Loock.

Ontslag van mevrouw Hilde Deman (WZC Lichtendal) naar aanleiding van haar pensionering.

Mevrouw Stephanie Bert komt in het bestuur (WZC De Weister).

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 De statuten van Sodiperkoo.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Sodiperkoo-jaarverslag 2014

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van het jaarverslag 2014 van Sodiperkoo.

De raad bekrachtigt de wijziging in de raad van bestuur.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Bepalen van de BBC-waarderingsregels. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Eenduidig vastleggen van de waarderingsregels die in de BBC-boekhouding toegepast worden.

Feitelijke
aanleiding

Toepassen vanaf 1 januari 2014 van de BBC-boekhouding ter vervanging van de NOB-
boekhouding.

Beoordeling De huidige waarderingsregels zijn vastgelegd in 2002 bij opstart van de NOB en zijn sindsdien
niet gewijzigd.
De beschrijving in deze rubriek ‘beoordeling’ wordt beperkt tot de items die sterk afwijken van de
NOB.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN:
In de NOB-regelgeving waren de afschrijvingstermijnen opgegeven en derhalve niet opgenomen
in onze bestaande waarderingsregels.
In de BBC-regelgeving mag het Bestuur zelf de afschrijvingstermijnen bepalen. Onderstaand doen
we een vergelijkende opgave van de voorgestelde afschrijvingstermijnen in jaren, waarbij we
geprobeerd hebben deze waar mogelijk op de Stad af te stemmen.

OCMW
Stad Kortrijk

BBCNOB BBC
voorstel 2014

gebouwen 33 30 30

wegen/parkings 33 30 30

groot onderhoud 33 10 10

aanloopkosten 10

kunstpatrimonium / / /

machines,
uitrusting 10 10 10

meubilair 10 10 10

rollend materieel 5 5 5

telefonie 10 3 3

informatica 5 3 3

GROEPEN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

In de BBC-boekhouding worden de materiële vaste activa in 3 groepen ingedeeld:
a) Gemeenschapsgoederen
b) Bedrijfsmatige activa
c) Overige activa (= het privaat patrimonium)

De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend
binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.
De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent
waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende
activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiele tarieven,
die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige
activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als
‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur en kunnen
mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.



Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De OCMW-Raad bepaalt de waarderingsregels die in de BBC vanaf 2014 toegepast worden. Bij de
waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat de organisatie haar activiteiten zal voortzetten. De
waarderingsregels zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij deze niet langer
aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het Bestuur de
waarderingsregels aanpassen en zullen deze aanpassingen opgenomen worden in de toelichting
bij de jaarrekening.

De waarderingsregels omvatten:
 Investering of exploitatie
 Aanschaffingswaarde
 Afschrijvingen en waardeverminderingen
 Herwaarderingen
 Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans
 Specifieke waarderingsregels ‘voorraden’
 Specifieke waarderingsregels ‘vorderingen’

Genoemde waarderingsregels worden achtereenvolgens uitgewerkt.

1. Investering of exploitatie
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de
balans opgenomen na aftrek van afschrijvingen en waardeverminderingen. Individuele
roerende aankopen van minder dan 2.500 EUR die geen deel uitmaken van een ruimer
project, worden niet als investering beschouwd, maar opgenomen in het
exploitatieresultaat.

2. Aanschaffingswaarde
Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt voor dat
bedrag opgenomen in de balans na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en
waardeverminderingen.
Indeling van de materiële vaste activa in 3 groepen:
a. Gemeenschapsgoederen: gebouw voor administratie en sociale dienst
b. Bedrijfsmatige vaste activa: activa m.b.t. OCMW-exploitatie andere dan a.
c. Overige activa: privaat patrimonium

3. Afschrijvingen en waardeverminderingen
Er wordt afgeschreven vanaf het aanschaffingsjaar. Het afschrijvingsbedrag wordt
berekend door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te
delen door de resterende gebruiksduur. Volgende afschrijvingstermijnen worden
toegepast:

Afschrijvingstermijn
(jaren)

Gebouwen 30

Wegen/parkings 30

Groot onderhoud 10

Aanloopkosten 10

Kunstpatrimonium /

Machines / uitrusting 10

Meubilair 10

Rollend materieel 5

Telefonie 3

Informatica 3

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van
actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken)
ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn
correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke



nuttigheids- of gebruiksduur (bv naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat
waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als
een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als
de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar
lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen
teruggenomen.

4. Herwaarderingen
Herwaarderingen zijn enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële
vaste activa.
Bij herwaarderingen van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief
behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur
worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans
Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans is geopteerd voor de
toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande
inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC
op basis van de bestaande (historische) aanschaffingswaarde en geschatte waarde. De
afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in punt 3, waardoor
de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijks afschrijvingsbedrag
van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan nul.

6. Specifieke waarderingsregels ‘voorraden’.
De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

7. Specifieke waarderingsregels ‘vorderingen’.
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
Gelet op het risico van niet-inning bij de terugvorderingen ‘sociale dienst’ wordt hiervoor
per 31/12 een waardevermindering geboekt.
Bepaling bedrag? Per jaar waarin de beslissing tot terugvordering is genomen, wordt er
een procentuele waardevermindering berekend op het bedrag dat op 31/12 nog niet
ontvangen is. Onderstaand de toe te passen procenten:

Jonger dan 1 jaar 20%
Vordering tussen 1 en 2 jaar 40%
Vordering tussen 2 en 3 jaar 60%
Vordering tussen 3 en 4 jaar 80%
Vordering ouder dan 4 jaar 100%

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 19 maart 2015 | punt 4

Onderwerp Voorstel om deel van de opbrengsten ‘Lokaal Opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Beschikbaar stellen van investeringssubsidie voor aankoop en renovatie van LOI-woningen

Feitelijke
aanleiding

Afsluiting boekjaar

Beoordeling Reeds van het begin (2001) van het systeem LOI (= Lokaal Opvanginitiatief) is jaarlijks vanuit de
ontvangen dagvergoeding een bedrag gereserveerd voor specifieke LOI-investeringen.

Opbouw van tot op heden geboekte subsidie:
2001 → 148.736,11(=6.000.000 BEF)
Periode 2002-2012: jaarlijks 150.000,00 → 1.650.000,00
2013 → 50.000,00
Totaal 1.848.736,11

Deze subsidie wordt aangewend voor aankoop en renovatie van woningen die bestemd worden als
LOI-woningen.

In 2014 bedroegen de totale LOI-dagforfaits € 875.170,07.
Als hiervan € 150.000,00 overgeboekt wordt naar specifieke LOI-investeringen, dan bedraagt
deze gecumuleerde subsidie:

Totaal t/m 2013 1.848.736,11
Subsidie 2013 150.000,00

1.998.736,11

Het LOI-exploitatieresultaat 2014 is nog niet definitief bepaald, maar in de vorige jaren was de
LOI-exploitatie na onttrekking van genoemde subsidie nog steeds positief.

Deze verrekening gebeurt transparant ten opzichte van de LOI-Inspectie.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Op verzoek van de externe audit is het aanleggen van deze investeringssubsidie principieel
bekrachtigd op het Overlegcomité van 30 december 2005: ‘ Akkoord dat het OCMW jaarlijks
vanuit de LOI-opbrengsten een bedrag van € 150.000,00 boekt als investeringssubsidie, aan te
wenden voor aankoop / renovatie van woningen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist om vanuit de LOI-dagvergoeding 2014 een bedrag van € 150.000,00 of indien
positief resultaat kleiner dan € 150.000,00 dan bedrag resultaat, over te boeken van exploitatie
naar specifieke LOI-investeringssubsidie.

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

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 12 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 17.444,35 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

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

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014 heeft de Raad 123
dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 52

afbetaling 36

verkoop gepland 5

Centraal Bestand Beslagberichten 2

niet uitvoerbaar 20

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 1

collectieve schuldenregeling 8

uitverkocht 4

123

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 12 invorderingsdossiers (totaal 17.444,35 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
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Onderwerp Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

Indiener Luc Sabbe
Michaël Desmet

Dienst Financiële Dienst
Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Beoordeling Het OCMW-Kortrijk is stichtend lid van AUDIO, een vereniging opgericht in toepassing van titel 8
van het OCMW-decreet.
Art 224, tweede lid, van genoemd decreet vereist instemming van alle deelgenoten voor de
toetreding van alle nieuwe deelgenoten.
In de periode mei 2013 tot heden hebben volgende besturen gevraagd om toe te treden tot
AUDIO:

 OCMW-Zemst
 OCMW-Dendermonde
 OCMW en gemeente Sint-Amands
 OCMW en gemeente Zonnebeke
 OCMW en stad Ronse
 Stad Mechelen
 Welzijnszorg Kempen

De algemene vergadering van Audio heeft in de algemene vergadering van 24 april 2013 een
groeistrategie goedgekeurd en verzoekt om de toetreding van genoemde besturen goed te
keuren.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet: de instemming van alle deelgenoten is
vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

 De groeistrategie van Audio, goedgekeurd door de algemene vergadering op 24 april 2013.

Eerdere
beslissingen

 15 april 2009: oprichting van AUDIO-vereniging
 20 maart 2014: toetreding nieuwe leden

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De OCMW-Raad beslist met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De toetreding goed te keuren van OCMW Dendermonde tot de vereniging Audio.
Artikel 2. De toetreding goed te keuren van OCMW Sint-Amands tot de vereniging Audio.
Artikel 3. De toetreding goed te keuren van OCMW Zonnebeke tot de vereniging Audio.
Artikel 4. De toetreding goed te keuren van OCMW Zemst tot de vereniging Audio.
Artikel 5. De toetreding goed te keuren van OCMW Ronse tot de vereniging Audio.
Artikel 6. De toetreding goed te keuren van gemeente Sint-Amands tot de vereniging Audio.
Artikel 7. De toetreding goed te keuren van gemeente Zonnebeke tot de vereniging Audio.
Artikel 8. De toetreding goed te keuren van stad Mechelen tot de vereniging Audio.
Artikel 9. De toetreding goed te keuren van stad Ronse tot de vereniging Audio.
Artikel 10. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de toetreding tot Audio door de
Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen, de toetreding goed te keuren van Welzijnszorg
Kempen tot de vereniging Audio.
Artikel 11. Deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 254 van het OCMW-decreet.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst De Bazaar- vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen.
Goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie Welzijn

Doelstelling Via diverse samenwerkingsovereenkomsten met externe partners werken we aan een sterk
sociaal beleid.
De samenwerkingsovereenkomst met de bazaar kadert binnen de verdere uitrol van het
programma armoedebestrijding.

Feitelijke
aanleiding

In 2014 nam de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen het initiatief om een nieuwe
werking op te starten in het centrum van Kortrijk; de Bazaar.
Deze werking wil via een aangepast winkelconcept kledij per kilogram verkopen, ook knuffels,
dekens worden per kilogram verkocht.
De winkel bereikt vrij snel een ruim aantal mensen, vooral mensen in armoede.
De winkel wordt momenteel volledig gedragen door de middelen vanuit kringloopcentrum Zuid-
West-Vlaanderen.
Gezien het belang van deze werking, het bereik van de doelgroep en de vele linken met onder
meer het ruilhoekje willen we dit initiatief mee ondersteunen via een toelage.
Via deze overeenkomst maken we ook extra afspraken rond afstemming met andere
initiatieven en het verhogen van de toegankelijkheid en bekendheid van dit initiatief.

Beoordeling Met de opstart van De bazaar, wil het kringloopcentrum de kloof dichten tussen enerzijds de
noden van mensen in armoede, anderzijds de beschikbaarheid van een hoeveelheid goederen die
langs de huidige kringloopwinkels niet verkocht geraken.
We bieden er kledij van goede kwaliteit aan die na een aantal weken niet verkocht is in De
kringloopwinkel, en ook kledij die net niet door de huidige strenge selectie voor De
kringloopwinkel geraakt maar toch perfect draagbaar is.
We hanteren prijzen die nog een stuk lager zijn dan in De kringloopwinkel: tussen de helft en een
derde van de (ook al lage) kringloopwinkelprijs. In de praktijk hanteren we een prijs per gewicht:
5euro per kg kledij; 2,5 euro per kg huishoudtextiel; 1 euro per kg accessoires; schoenen apart
geprijsd.
Diverse aspecten maken de lage prijzen mogelijk: door te verkopen per gewicht zijn er minder
kosten, ook door beperkte winkelinrichting, minder personeelskosten door minder aandacht voor
winkelinrichting en presentatie van de kledij, en een grote kostenbesparing ligt in het feit dat dit
een ‘nevenstroom’ is waarvoor de inzamel- en sorteerkosten al gedragen zijn door de verkoop in
de andere winkels.
Ondanks het verwachtte tekort, willen we deze zeer lage prijzen handhaven.

De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst gaan over het volgende:

 Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen organiseert -in samenwerking met bestaande
organisaties- extra initiatieven/acties om het aanbod bij mensen in armoede bekend te
maken (bv. door deelname aan bestaande initiatieven/workshops, het voorzien van pop-up
etalages in de organisaties zelf,...).

 2Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen versterkt de samenwerkingen met bestaande
initiatieven (bv. ruilhoekje, nachtopvang, daklozenorganisaties, armoedeorganisaties,...). • .
Via deze samenwerking wil de Bazaar nog sterker inzetten op het doelpubliek mensen in
armoede, door registratie van de klanten of andere wijzen

 Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen verleent materiële hulpverlening in acute
crisissituaties en werkt daarvoor samen met andere organisaties.

Daarnaast behoudt de Bazaar zijn openingsuren met aandacht voor werkende armen.

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits budget voorzien wordt met de budgetwijziging.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Besproken op het vast bureau van 5 maart 2015

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst
 Ingediend dossier met zicht op werking, cijfers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Kringloopcentrum Zuid-West-
Vlaanderen voor het initiatief de Bazaar goed.

De subsidie wordt toegekend met een proefperiode van 1 jaar, waarna een grondige evaluatie
volgt en we op basis daarvan beslissen verder te gaan.
Op alle communicatieve dragers moet vermeld worden dat het OCMW het initiatief ondersteunt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Organisatie voedselevenement op autoloze zondag in samenwerking met de Provincie.
Goedkeuring.

Indiener Piet Lareu Dienst Beleidsteam

Doelstelling Organisatie van een voedseloverschottenbanket tijdens autoloze zondag op 20 september 2015
i.s.m. Stad Kortrijk en Provincie West-Vlaanderen

Feitelijke
aanleiding

Vanuit FOOD ACT (ons goedgekeurd project vanuit POD MI, projectoproep ‘ sociale economie’ met
als thema ‘gezonde voeding’), dat sinds augustus 2014 loopt en eindigt eind april 2015 is
gebleken dat er heel wat voedseloverschotten zijn en tegelijkertijd heel wat mensen aankloppen
bij voedselverdeelorganisaties. Een sensibiliserende actie om bekendheid te geven dat er zoveel
overschotten zijn én dat deze herverdeeld worden door diverse organisaties naar mensen in
armoede is een passend verlengstuk van het project FOOD ACT. Dit kadert ook in het armoede-
bestrijdingsplan van OCMW Kortrijk waar één van de tien fronten ‘gezond eten is een recht’ is met
als één van de onderliggende acties het beter herverdelen van voedseloverschotten. Als inspiratie
voor ‘dit banket’ wordt gekeken naar initiatieven die vroeger hebben plaatsgevonden zoals ‘Feed
the 5000’ in Brussel en het ‘Niets is verloren festival’ te Gent. Provincie West-Vlaanderen zoekt
een lokale partner om deze campagne te ontplooien en heeft zijn interesse in het project FOOD
ACT reeds getoond. Vanuit de provincie werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om hun
engagement te onderstrepen om samen met Kortrijk dit evenement te organiseren.

Beoordeling Voedseloverschottenbanket betreft de organisatie van een groots evenement, waarbij mensen
uitgenodigd worden op een maaltijd die louter op basis van voedseloverschotten is samengesteld.
Vanuit de contacten, die ontstaan zijn vanuit FOOD ACT (alsook Zero Food Waste) met diverse
lokale actoren, welzijnsorganisaties, voedselverdeelinitiatieven en met Provincie West-Vlaanderen
blijkt dat Kortrijk de geknipte gaststad is om dit evenement te organiseren. Deze activiteit zou
plaatsvinden tijdens de autoloze zondag op 20 september 2015. Dit biedt vele voordelen:
logistieke samenwerking, gedeelde inzet van personeel om onder andere straten af te zetten,
gedeeld gebruik van materialen, alsook het samenbrengen van een grote groep mensen, die
enerzijds geconfronteerd worden met de overschotten en anderzijds de reeds bestaande
oplossingen van deze overschotten (herverdeling, samen koken, korte keten, …). De
samenwerking en financiering vanuit Provincie West-Vlaanderen zorgt ervoor dat dit evenement
voldoende ondersteuning zal krijgen om te slagen in deze opzet (logistieke steun, communicatie
en bekendmaking, financiële mogelijkheden …).

De realisatie van een voedseloverschottenbanket zal het OCMW in staat stellen verschillende
acties uit het armoedeplan nog meer bekend te maken:

 Inzetten op betaalbare en gezonde voeding voor mensen in armoede
 Verdere structurele uitbouw en professionalisering van de huidige voedselbedeling ikv

voedselstrategie
 De realisatie van een pro-actieve aanpak als permanent aandachtspunt, waarbij oa netwerken

rond mensen ontwikkeld en versterkt worden (empowerment)

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd vermits hiervoor provinciale subsidie toegekend is.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Uittreksel CBS02/03/15 - Goedkeuring programma Autoloze Zondag
 Samenwerkingsovereenkomst Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn en OCMW Kortrijk

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring van de organisatie van het voedseloverschottenbanket en de aanstelling van een
projectmedewerker voor de periode van 5 maanden

 Aanwerving 1 VTE projectmedewerker van 01/05/15 tot 30/09/15, gefinancierd met de
middelen van de Provincie West-Vlaanderen (€ 24.000)

 Ondertekening van de overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen
 Organisatie van voedseloverschottenbanket, ism oa stad Kortrijk en Provincie West-

Vlaanderen

Opvolging en
communicatie

Vraag om een persconferentie te organiseren van zodra het project operationeel is.
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Onderwerp Ondersteuning erkenningsaanvraag LOGO Leieland vzw. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie welzijn

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

LOGO (lokaal gezondheidsoverleg) Leieland vzw is een partner van OCMW Kortrijk in kader van
gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Deze vzw heeft een erkenning in perioden van 6 jaar. De erkenning loopt in 2015 op zijn einde.
Zoals het decreet op de LOGO’s voorschrijft moeten de vzw een erkenning bij de Vlaamse
Overheid aanvragen voor de volgende 6 jaar.
LOGO Leieland vzw vraagt de goedkeuring van het OCMW om deze erkenning te kunnen
aanvragen.

Beoordeling LOGO Leieland dient tegen 30 juni 2015 een aanvraag tot erkenning in te dienen bij het Vlaamse
Agentschap Zorg en gezondheid.
De erkenning gaat in vanaf 1 januari 2016. De erkenning is 6 jaar geldig en een voorwaarde voor
subsidiëring.

De prioritaire partners voor LOGO zijn centra voor leerlingenbegeleiding, ziekenfondsen,
huisartsenkringen, lokale besturen, consultatiebureau Kind en Gezin, interne en externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk.

Hiermee erkent de Vlaamse Regering de werking van lokale partners op het vlak van
gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Om de LOGO werking te kunnen continueren, is het nodig dat minimaal 50% van deze partners
per LOGO regio de erkenning bevestigen.

LOGO’s nodigen organisaties uit om mensen aan te moedigen tot gezonde levensstijl en in te
grijpen in leef- werk en schoolomgeving.

De doelstellingen van LOGO zijn :
 Focus op actief leven en gezonde voedingsgewoonten
 Uitbouw strategie die gebruik tabak, alcohol, drugs ontmoedigt
 Bevolking stimuleren om deel te nemen aan preventieve opsporing kanker
 Voorkomen dat oudere mensen vallen
 Preventie van zelfdoding

LOGO’s bieden info en advies op maat. Ze bieden betaalbare wetenschappelijk onderbouwde
methodieken en actie en campagnemateriaal.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

OCMW Kortrijk ondersteunt de aanvraag om erkenning van LOGO Leieland voor de komende 6
jaar (2016-2021) en bouwt de samenwerking verder uit enerzijds lokaal en anderzijds ingebed in
de werking van W13.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract hard- en software. Eerste afname 2015. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het team ICT maakt jaarlijks in het kader van de budgetopmaak een overzicht van de hard- en
softwarenoden voor het komend jaar. Dit gebeurt op basis van de inventaris, en de
budgetbespreking en de daarin weerhouden vragen. We houden ook zo veel mogelijk telkens
rekening met onverwachte defecten, bijkomende vragen en een beperkte stock.
Het kan evenwel voorkomen dat er een tweede afname gebeurt na de zomervakantie.

Beoordeling  Aankoop desktop pc’s

We blijven voor de zorg- en technische omgeving opteren voor desktops.
We gaan ook over tot de vernieuwing van de desktops in de surfhoeken.
Gelet op het feit dat we op vandaag geen stock meer hebben en gelet op de aanwezige noden
voor dit jaar zouden we 32 desktops aankopen.

 Aankoop laptops

We zetten al een aantal jaar sterker in op laptops, gelet op de flexibiliteit en mobiliteit van de
toestellen in kwestie. De tendens naar het nieuwe werken versterkt deze tendens verder.

De aan te kopen toestellen worden gebruikt voor vervangingen conform de ouderdomspolicy, de
algemene uitrol in de sociale dienst (brede zin) en in het kader van telewerk.
Het gaat over 15 toestellen.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien van 222.000EUR

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de PC’s;
 Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops;
 Raadsbeslissing d.d. 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad

Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gelieve akkoord te gaan met een tweede afname bij RealDolmen van:
 32 desktop pc’s
 15 laptops;

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

32 Desktop Fujitsu Esprimo P720 E90 751,00 24.032,00

15 Lenovo ThinkPad T540pi3 926,01 13.890,19

Totaal inclusief 21% BTW 37.922,19
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Onderwerp Leveren en plaatsen van vaatwasmachines. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het leveren en plaatsen van
vaatwasmachines in WZC Sint-Jozef, Ter Melle en Biezenheem

Feitelijke
aanleiding

De bandvaatwassers in de productiekeukens van Sint-Jozef en Ter Melle zijn aan vervanging toe
en werden op de begroting van 2014 al voorzien.
In het masterplan Catering wordt geopteerd om in al onze WZC te evolueren naar kleinschalig
koken met meer autonomie op de afdeling. Dit houdt in dat ook de afwas gebeurt op de afdeling
zelf.
Kris Lefebvre, de vroegere keukenmanager, maakte in augustus 2014 een studie over het
vaatwasgebeuren in onze WZC aan de hand van het organisatiemodel (centrale bandvaatwasser
in de keuken versus kapvaatwasser in de keuken en semi-industriële vaatwassers op de
afdelingen), de capaciteit en de ecologische aspecten (zie bijlage). Uit deze studie besluiten we
dat een kapvaatwas met semi-industriële vaatwassers op afdeling financieel en ecologisch
voordeliger is, zowel op vlak van aankoop als op vlak van werking. Deze werkwijze past ook in
onze visie betreffende kleinschalig koken. In het bestek werd daarom geopteerd voor het systeem
van een kapvaatwas in de produktiekeukens met semi-industriële vaatwassers op de afdelingen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van vaatwasmachines” werd een bestek met
nr. 116 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 89.800,00 exclusief BTW of € 108.658,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De voorgestelde gunningscriteria zijn:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 60

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

2 Duurzaamheid 25

De indiener voegt steeds de nodige technische gegevens bij zodat we de duurzaamheid
van het toestel kunnen beoordelen.
Dit gaat o.a. over:
waterverbruik
elektrisch verbruik
gebruiksvriendelijkheid naar ergonomie
gebruiksvriendelijkheid naar omgeving ( beperken van dampen, ...)
recuperatietechnieken
voorkomen van energieverbruik bij stilstand

garantieperiode van het toestel. De leverancier bepaalt of geeft de garantieperiode op
waarin het toestel onder volledige garantie valt.

3 Technische waarde 15

Aan de hand van de technische fiches wordt er nagezien of er meerwaarden zijn
tegenover de technische voorwaarden van het bestek.

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

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

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien binnen de woonzorgcentra.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en  Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor



reglementen 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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Studie vaatwas opgemaakt door Kris Lefebvre, Yves Deceuninck en Rik Lambert.
 Bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Het bestek met nr. 116 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van
vaatwasmachines”, 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 € 89.800,00 exclusief BTW of € 108.658,00 inclusief 21% BTW.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Automatische deurgehelen in Biezenheem, Rietveld en centrum Overleie. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning plaatsen automatische deurgehelen in Biezenheem, Rietveld en centrum
Overleie.

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 dit kader 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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 22 januari 2015 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 22 januari 2015 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 DORMA FOQUIN nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 21A te 8200 BRUGGE;
 BESAM-BELGIE nv, CENTRUM ZUID 3042 te 3530 Houthalen;
 P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF bvba, NESTOR DE TIÈRESTRAAT 147 te 9700 OOIKE

(OUDENAARDE);
 KONE BELGIUM sa, BRETAGNESTRAAT 24 te 1200 Woluwe-Saint-Lambert;
 Tormax Belgium nv, Gontrode Heirweg 186 te 9090 Melle.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 12 februari 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 12 juni 2015.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 BESAM-BELGIE nv, CENTRUM ZUID 3042 te 3530 Houthalen (€ 41.276,06 exclusief BTW of

€ 45.492,62 inclusief BTW);
 DORMA FOQUIN nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 21A te 8200 BRUGGE (€ 35.962,00 exclusief

BTW of € 39.334,27 inclusief BTW);
 Tormax Belgium nv, Gontrode Heirweg 186 te 9090 Melle (€ 37.187,90 exclusief BTW of

€ 41.084,17 inclusief BTW);

Firma Dorma Foquin en Besam België meldden volgende leemte:
Nieuwe Europese normering EN16005 dd. 10/04/2013: bij een (dubbele) schuifdeur moeten extra
aanwezigheidsgordijnen (nevenkantsluiting) geplaatst worden voor bewaakte beveiliging aan de
achterzijde van de openschuivende vleugels. Deze opmerking is terecht en de offertes worden
aangepast. Dit resulteert in volgende eindoffertes:
 BESAM-BELGIE nv, CENTRUM ZUID 3042 te 3530 Houthalen (€ 42.571,06 exclusief BTW of

€ 46.787,62 inclusief BTW)
 DORMA FOQUIN nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 21A te 8200 BRUGGE (€ 36.935,00 exclusief

BTW of € 40.307,27 inclusief BTW)
 Tormax Belgium nv, Gontrode Heirweg 186 te 9090 Melle (€ 38.279,90 exclusief BTW of

€ 42.176,17 inclusief BTW)

Op 17 februari 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 bieder, zijnde DORMA FOQUIN nv, LIEVEN
BAUWENSSTRAAT 21A te 8200 BRUGGE, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van € 36.935,00 exclusief BTW of € 40.307,27 inclusief BTW mits het
verkrijgen van een visum.

Financiële Budget Ok.



toetsing Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 januari 2015: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze dossier
automatische deurgehelen in Biezenheem, Rietveld en centrum Overleie.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  3 offertes
 Mail P.D.S. installatiebedrijf aangaande het niet indienen van een offerte
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 februari 2015
voor de opdracht “automatische deurgehelen in Biezenheem, Rietveld en centrum Overleie”,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde DORMA FOQUIN
nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 21A te 8200 BRUGGE, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van € 36.935,00 exclusief BTW of € 40.307,27 inclusief BTW mits het
verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150212/RL/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van 2 bestelwagens. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor
de aankoop van 2 bestelwagens: 1 voor technische dienst en 1 voor leerwerkplaats.

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 : € 30.000

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:

 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.

 lichte vrachtwagen technische dienst, raming: € 20.000,00 exclusief BTW of € 24.200,00
inclusief 21% BTW;

 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.

Er wordt geopteerd om te gunnen voor de economisch de meest voordelig wagen op basis van
onderstaande gunningscriteria met bijhorende weging

1 Prijs 70
Regel van drie;

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

2 Ecologische waarde 30
meest ecologische wagen in functie van de ecoscore van de aangeboden wagen;

Score offerte =(ecoscore wagen/100) * gewicht criterium ecologische waarde

In de prijs wordt bij het toekennen van de score prijs de eventuele premies van EANDIS voor
aankoop energievriendelijke wagens afgetrokken van de inschrijvingsprijs. Er kunnen per bestuur
maximaal 2 premies van €1.000 bekomen worden voor aankoop van een CNG wagens.

Bij de ecologische waarde wordt de ECO score in rekening gebracht.
De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te
houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de
aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bv. door fijn stof en stikstofoxiden, met impact
op de mens en ecosystemen) en geluidsoverlast. Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend
worden tussen 0 en 100.

Door deze score toe te passen zullen wagens met een schone brandstof beter scoren als een
diesel of benzine.
Wagens op CNG ( Compressed Natural Gas ) zullen in deze eco score beduidend beter scoren
gezien deze wagens:
27% minder CO2 uitstoten als diesel wagens
95% minder fijn stof uitstoten als diesel wagens
50 à 70% minder luidruchtig zijn als diesel wagens.

De prijs van CNG is nu ongeveer gelijk aan deze van diesel. Dit gezien de lage diesel prijs en de
korting welke we krijgen door de groepsaankoop bij Power.
Vier maand geleden was er een verschil van 0,2 €/liter.
De prijs van CNG is tamelijk vast en niet gevoelig aan de stijging binnen de oliesector.
Een CNG wagen is zeer veilig en mag in ondergrondse garages parkeren. Met een volle tank kan
tussen de 300 à 400 km gereden worden ( afhankelijk van de lading). Voor onze toepassing is dit
voldoende.

CNG is momenteel enkel te verkrijgen in het DATS24 station in Kortrijkstraat 226, Wevelgem.

Er zijn 3 merken die dergelijke wagens aanbieden namelijk Fiat ( IVECO), VW en Mercedes.

Financiële
toetsing

Budget 25.000 voor facility en 30.000 voor 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.



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven garages

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het bestek met nr. 20150306/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “Aankoop van 2 lichte
vrachtwagens”, 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 € 41.000,00 exclusief BTW of € 49.610,00 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 19 maart 2015 | punt 14

Onderwerp Aankoop koelwagen dienst maaltijden aan huis. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Gunning aankoop wagen dienst maaltijden.

Feitelijke
aanleiding

Een wagen van de dienst maaltijden was betrokken bij een verkeersongeval en is perte totale
verklaard. Omwille van de hoogdringendheid van de aankoop van een nieuwe koelwagen ter
vervanging, organiseerde de dienst facility een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking voor een wagen met volgende specificaties:

Specificaties voor de wagen :
-Cilinderinhoud:1550 à 1600 cc
-Motor:diesel / benzine / gas (voorstel meest ecologische)
-Nuttig laadvermogen: 900 à 1000 kilo
-Afmeting hoogte buiten: 1940 mm (Afmetingen bij benadering)
-Afmeting lengte buiten: 4800 mm (Afmetingen bij benadering)
-Afmeting breedte buiten:1900 mm (met gesloten spiegels)
-Afmeting hoogte laadruimte: 1500 mm (Afmetingen bij benadering)
-Afmeting lengte laadruimte: 2250 mm (Afmetingen bij benadering)
-Breedte tussen flanken: 1600 mm (Afmetingen bij benadering)
-Breedte tussen wielkasten: 1245 mm (Afmetingen bij benadering)
-Bekleding zetels: skai of wasbare stof
-Kleur: wit

Opgave meerprijs voor :
twee schuifdeuren zijkant laadruimte (links en rechts)
volautomatische airco

Onderhoudscontract voor 5 jaar: 600 km / maand.

Opgave van:
 CO² uitstoot
 Brandstofverbruik gr/km
 Ecoscore
 Met uitleg van de meest ecologisch verantwoorde keuze voor de motor naar verbruik en

uitstoot toe.

De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te
houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de
aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bv. door fijn stof en stikstofoxiden, met impact
op de mens en ecosystemen) en geluidsoverlast. Aan elk voertuig is een ecoscore toegekend met
een waarde tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker
het is

Omdat de deuren van de laadruimte in een korte periode meerdere malen geopend worden om
een maaltijd uit te halen is een standaard koelgroep onvoldoende om het gevraagde
koelvermogen te leveren. Daarom wordt eveneens prijs gevraagd voor een specifiek ontworpen
koelcel met aangepaste groep.

Specificaties voor de koelgroep en inrichting :
Type: Isotherme isolatie - Polar Line
Vervaardigd uit witte sandwichpanelen met wanddikte 52/62 mm. De nodige koelgroep-
versterkingen in de dakwand.
Vloer kuipvorm in antislipuitvoering (rijstkorrel) met wieldoorgangen en afvoerbuis.
Zijdeur rechts en de dubbele achterdeuren bekleed met voorgevormde isotherme deurschelpen.
Vlakke inox deurdrempels.
Tussenvloer op 1 hoogte en over de volledige (binnen)lengte, in delen uitneembaar, vervaardigd
in geanodiseerde aluminiumprofielen of witte polywoodpanelen, steunend op inox draagwerk met
antidreunrubbers.
De originele binnenverlichting wordt opnieuw aangesloten na isolatie.

Koeling: Thermo King
Koelgroep aangedreven door de krukas van de voertuigmotor. Condensor op dakwand



gemonteerd. Platte verdamper.
Capaciteit bij 0° bedraagt 1925W onder ATP – voorwaarden (HACCP).
Ozonvriendelijke freon.
Cabinecontroller met digitale aflezing en temperatuurinstelling.
Voorzien van contact voor nachtaansluiting.

Gunningscriteria:
Prijs op 80 punten berekend volgens de regel van 3.
Ecoscore op 20 punten berekend volgens de regel van 3.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop koelwagen dienst maaltijden aan huis” werd een bestek
met nr. 20150227/LL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.830,89 exclusief BTW of € 32.465,38
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

 Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke;
 Garage Moderne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
 Gradius, Nijverheidslaan 61 te 8560 Wevelgem;
 Bartier Garage, Driekerkenstraat 130 te 8501 Bissegem;
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 27 februari 2015 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 27 juni 2015.

Er werden 6 offertes ontvangen:

 Garage Vandecasteele - Peugeot expert 90 pk diesel, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk
(€ 26.535,87 exclusief BTW of € 32.108,40 inclusief 21% BTW)

 Garage Devos-Capoen - Renault trafic 115 pk diesel, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne
(€ 30.106,40 exclusief BTW of € 36.428,74 inclusief 21% BTW)

 Garage Devos-Capoen - Renault Trafic 90 pk diesel, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne
(€ 29.436,40 exclusief BTW of € 35.618,04 inclusief 21% BTW)

 Garage Vanneste - Opel Vivaro 90 pk diesel, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk (€ 32.200,75
exclusief BTW of € 38.962,91 inclusief 21% BTW)

 Vandewiele Iveco - Fiat Doplo 105 pk diesel, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove
(€ 29.956,78 exclusief BTW of € 36.247,70 inclusief 21% BTW)

 Vandewiele Iveco - Fiat doplo 120 pk CNG, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove
(€ 30.685,05 exclusief BTW of € 37.128,91 inclusief BTW + een premie van €1.000 van
Eandis voor duurzame mobiliteit.)

Op 6 maart 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 (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove-Fiat doplo 120 pk CNG, tegen
het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 27.847,44 exclusief BTW of
€ 34.468,05 inclusief BTW (inclusief opties 2 schuifdeuren laadruimte links en rechts),
Volautomatische airco) en na aftrek van de € 1.000 premie van Eandis.

Financiële
toetsing

Budget: neen Geen budget voorzien in 2015.

Visum : Goedgekeurd mits met de budgetwijziging krediet voorzien wordt.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aangeschreven autodealers
 6 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het bestek met nr. 20150227/LL/OPZB en de raming voor de opdracht “Aankoop koelwagen
dienst maaltijden aan huis”, 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 € 26.830,89 exclusief BTW of € 32.465,38 inclusief
21% BTW.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 maart 2015 voor
deze opdracht, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove-Fiat
doplo 120 pk CNG, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 27.847,44
exclusief BTW of € 35.468,05 inclusief BTW (inclusief opties 2 schuifdeuren laadruimte links en
rechts), Volautomatische airco). De leveringstermijn wordt vastgesteld op 84 kalenderdagen.
De premie van €1.000 van Eandis voor duurzame mobiliteit zal aangevraagd worden.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150227/LL/OPZB.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 19 maart 2015 | punt 15

Onderwerp Aankoop van perceel grond voor woonzorgcampus Bellegem. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling Aankoop van gronden voor de realisatie van de woonzorgcampus in Bellegem.

Feitelijke
aanleiding

De beoogde site voor het geplande woonzorgcentrum met aanleunflats in Bellegem bestaat uit zes
kadastrale percelen. Volgend schema geeft een overzicht van de huidige eigendomssituatie:

Perceel Eigenaar Opp. Huidige bestemming (BPA)

596_Z OCMW
(vroeger Kerkfabriek Sint-Amandus)

24 95
Zone voor
gemeenschapsvoorzieningen

611_K OCMW
(vroeger Groep Thiers/Interimmok)

12 53
Zone voor
gemeenschapsvoorzieningen

593_E OCMW
(vroeger Groep Thiers/Interimmok)

51 64
Verkavelbare bouwgrond

594_B OCMW
(vroeger: Novus NV)

18 67
Verkavelbare bouwgrond

594_T_2 OCMW
(vroeger de heer A. Truyaert)

5 07
Verkavelbare bouwgrond

594_V De heer O. Vander Ghinste
16 98

Verkavelbare bouwgrond

1 29 84

Er werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt ter realisatie van het OCMW-project. Het
OCMW zal onteigeningsbevoegdheid hebben.

Beoordeling 1. Eigendomstoets in VIPA-dossier
Bij het dossier dat eind 2014 ingediend werd, bevatte een kopie van de eigendomsakte(n).

Dit laatste perceel, nummer 594_V is noodzakelijk voor de toegang tot de campus.

2. OCMW-budget
In het OCMW-budget 2014 is 2.000.000 EUR opgenomen voor het dossier ‘Bellegem’. Dit bedrag
is informeel als volgt samengesteld:

Aankoop grond 1.750.000
Voorschot architect 250.000

2.000.000

3. Resultaat van de onderhandelingen
Er zijn 5 grondeigenaars. Er werd reeds een akkoord bereikt met vier eigenaars en dit akkoord
werd bekrachtigt door de raad op 25 juni 2014 en 18 september 2014.

Ondertussen is er ook een akkoord met de laatste eigenaar bereikt.

Overzicht van de percelen:

aantal m² Prijs/m² totaal

Gronden gemeenschapsvoorzieningen
 Kerkfabriek
 Thiers

2.495
1.253

70
75

174.650
93.975

Verkavelbare gronden
 Truyaert
 Vander Ghinste
 Thiers
 Novus

507
1.698
5.164
1.867

150
150
150
150

76.050
254.700
774.600
280.050

Financiële Budget Vanuit de jaarrekening 2014 wordt het saldo aan krediet, zijnde



toetsing 345.975EUR, overgedragen naar 2015.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Besluitvormings-
proces

 Besprekingen op het intern patrimoniumoverleg.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de aankoop van het perceel gelegen te Bellegem, afdeling 11, sectie c,
kadastraal nummer 594_V tegen de prijs van € 150 per m² of € 254.700 voor de totale
oppervlakte.

De raad stelt notariaat Dewitte-Castelijn uit de Doorniksesteenweg 59 te Kortrijk aan om de akte
te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en de waarnemend secretaris hem te vertegenwoordigen in de
akte.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 19 maart 2015 | punt 16

Onderwerp Verkoop landbouwgrond in Koomen-Waasten. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW heeft in 2009 een perceel grond gelegen in Koomen-Waasten met een oppervlakte van
2ha 18a 29ca verkocht aan de firma Clarebout Potatoes NV. Dit perceel (nr. 946/A) was volledig
ingekleurd als industrieel uitbreidingsgebied. De grond werd verkocht voor € 23/m². Dit zorgde
voor een totale opbrengst van € 502.067.

Verder werd in 2009 een stuk landbouwgrond van 73a 50ca (uit perceel 92/A) verkocht voor de
aanleg van een weg voor de ontsluiting van het bedrijf en werd een ondergrondse inneming
toegestaan voor de aanleg van een waterleiding (aan- en afvoer) tot aan de Leie. Deze twee
verkopen zorgden voor een bijkomende opbrengst van € 18.587,50.

De firma Clarebout Potatoes NV, gespecialiseerd in transformatie van verse aardappelen in
voorgekookte en diepgevroren eindproducten groeit verder en zoekt bijkomende uitbreidings-
mogelijkheden op de site in Komen-Waasten.

Het bedrijf zoekt bijkomende ruimte voor opslag en een vrieshal voor afgewerkte producten,
bijkomende parking voor vrachtwagens, groenzones en buffering van regenwater.

Naast het perceel dat in 2009 verkocht werd liggen nog vijf percelen landbouwgrond van het
OCMW (zie plan in bijlage):

 nr 963/A 3 21 89
 nr 964/A 1 17 88
 nr 965/A 1 12 14
 nr 966/B 1 54 31
 nr 967 1 48 99

8 55 21

Deze percelen met een totale oppervlakte van 8ha 55a 21ca worden samen met nabijgelegen
perceel nr. 92/A (opp. 9ha 98a 50ca) verpacht aan de heer Francis Bonte (BVBA Bontagri).
Bontagri levert aardappelen aan de firma Clarebout Potatoes NV. De verstandhoudingen tussen
beide bedrijven zijn positief.

Beoordeling Op basis van artikel 111 van de CWATUPE (de stedenbouwkundige codex van Wallonië) is het
mogelijk dat een bedrijf met maximaal 50% van zijn oppervlakte uitbreidt op naastgelegen
landbouwgrond. In het geval van Clarebout Potatoes NV betekent dit dat uitbreiding mogelijk is
op de landbouwgronden van het OCMW. Het bedrijf is dan ook geïnteresseerd om de 8ha 55a
21ca landbouwgrond van het OCMW aan te kopen met oog op de uitbreiding van de site.

Het registratiekantoor van Moeskroen heeft een schatting van de gronden gemaakt. Deze
schatting werd gemaakt op basis van de bestemming, namelijk landbouwgrond.

Als het bedrijf kan uitbreiden op basis van artikel 111 van de CWATUPE kan een deel van deze
gronden in de praktijk als industriegrond gebruikt worden. Dit wil echter niet zeggen dat deze
gronden officieel als industriegebied worden ingekleurd. De bestemming blijft landbouwgrond. Het
is dan ook enkel mogelijk voor het aanpalend bedrijf om een vergunning voor industriële
uitbreiding te verkrijgen.

Voor de waardering van de gronden heeft Clarebout een voorstel gedaan om de percelen in te
delen in die zones:

1. Industriegrond
De te bebouwen zone bedraagt 23.713,25 m². Deze zone kan dienstig zijn voor de bouw van een
vrieshal en de aanleg van een parking. Het voorstel is om deze zone uit te breiden tot 30.000 m²
waardoor de nodige groenzone bij het industriegebied inbegrepen wordt.
Deze zone van 30.000 m² kan verkocht worden aan 35 €/m² of € 1.050.000 voor de totale
oppervlakte.

2. Landbouwgrond



Een deel van de goede landbouwgrond zou benut worden om een groen scherm op te richten
langs de Chaussée du Pont Rouge. De rest van de landbouwgrond kan verder bewerkt worden in
het kader van de landbouw. Deze zone van 20.000 m² kan verkocht worden aan 10 €/m² of €
200.000 voor de totale oppervlakte.

3. Waterzieke landbouwgrond.
Het deel van de gronden dat langs de Leie ligt is zeer nat en daardoor moeilijk bruikbaar als
landbouwgrond. Op deze gronden zou het bedrijf een talud kunnen oprichten om de vrieshal te
camoufleren. Verder kan hier een gebied voor natuurontwikkeling komen. Deze zone van 35.000
m² kan verkocht worden aan 5€/m² of € 175.000 voor de totale oppervlakte.

De mogelijke totale opbrengst van de verkoop bedraagt dus € 1.425.000 voor een kadastrale
oppervlakte van 8ha 55a 21ca.

Een verder element in de onderhandeling is de eventuele toekomstige meerwaarde die de
betrokken gronden zouden kunnen krijgen. In dat opzicht werd volgende clausule
overeengekomen met de kandidaat-koper: “Als binnen een afzienbare termijn (minstens 15 jaar,
termijn te maximaliseren) op de landbouwgrond of op de waterzieke grond een industriële
activiteit of parking mag komen, dan komt de meerwaarde toe aan het OCMW van Kortrijk of
diens rechtsopvolgers.”

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Artikel 111 de CWATUPE (de stedenbouwkundige codex van Wallonië)

Eerdere
beslissingen

 OCMW-raad van 16 oktober 2014 waarin de verkoop principieel werd goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 Bespreking op het Vast Bureau van 5 maart 2015.

Bijlagen  Situeringsplan
 Schattingsverslag

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de verkoop van de landbouwgronden (percelen met nummers 963/A,
964/A, 965/A, 966/B en 967) gelegen in Komen-Waasten voor de instelprijs van € 1.425.000 voor
de totaliteit van de gronden, waarbij de onderhandelingen over de uitwinningsvergoeding en de
termijn van vrijmaking gebeuren door de koper.

De raad stelt notaris Henri Thevelin uit Mesen aan om de verkoop met mededinging conform de
geldende wetgeving voor openbare besturen te organiseren en de akte te verlijden.

De raad beslist dat de clausule in verband met eventuele toekomstige meerwaarde in de akte
moet worden opgenomen.

De raad laat zich in de akte vertegenwoordigen door de voorzitter en de waarnemend secretaris.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
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Onderwerp Risico-analyse psycho-sociaal luik. Voorstel aanpak. goedkeuring.

Indiener Carine Callemin Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Het voeren van een psychosociaal welzijnsbeleid vanuit gedetecteerde risico’s uit een risicoanalyse

Feitelijke
aanleiding

De wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk verplicht iedere
werkgever om een psychosociaal welzijnsbeleid te voeren, dat zich richt op alle arbeidsaspecten die
psychosociale belasting kunnen veroorzaken (stress, werkdruk, ernstige conflicten, emotionele
belasting, burn-out, communicatie,..).

Beoordeling 2 KB’s betreffende psychosociale belasting verplichten iedere werkgever om periodiek risicoanalyses
uit te voeren, die moeten leiden tot het uitwerken van preventieve maatregelen ter voorkoming van
risico’s. Deze preventieve maatregelen richten zich tot de organisatie, de teams en de individuen.
Deze risicoanalyse wordt uitgevoerd met de hulp van de preventieadviseur psychosociale aspecten.

De verplichting om de risicoanalyse uit te voeren geldt zowel voor het OCMW als voor de vzw
Zusters Augustinesssen. De externe preventiedienst psychosociale aspecten is voor beide
organisaties IDEWE.

IDEWE biedt 2 mogelijkheden aan voor het uitvoeren van de genoemde risicoanalyses:
 de kwantitatieve methode met vragenlijsten
 de kwalitatieve of participatieve benadering met representatieve gespreksgroepen

In 2009 werd geopteerd voor de kwalitatieve methode met gespreksgroepen. Door de
gesprekstechnieken die IDEWE hanteert, met gerichte vraagstelling, kwamen de risico’s tot uiting.
Zowel voor het OCMW als voor de vzw Zusters Augustinessen werden 3 groepen met medewerkers
heterogeen samengesteld. Daarnaast was er nog 1 groep leidinggevenden uit beide organisaties.
Iedere groep kan max. uit 14 deelnemers bestaan.

De risico’s lagen toen voornamelijk in: werkdruk, leidinggeven, communicatie, organisatie en
teamcultuur. De sleutelwoorden waren erkenning, ondersteuning, coaching, leidinggeven.

De acties die van hieruit ontwikkeld werden waren: inzetten op mensgericht leidinggeven,
ontwikkeling systeem flexibele arbeidstijden, oprichting netwerk van vertrouwenspersonen,
peter/meterschap, opmaak anti-agressieprocedures, vereenvoudiging van de administratieve
procedures door ICT-ondersteuning en uitbouwen van intervisiegroepen.

De resultaten uit de analyse en de voorziene aanpak werden gecommuniceerd naar alle
medewerkers. De uitwerking van de acties leidde tot algemene tevredenheid.

Omwille van de goede ervaring bij de risicoanalyse van 2009 stellen we voor om dezelfde aanpak te
hanteren. We willen graag hetzelfde aantal groepen samenstellen om de interviews mee te voeren
en zouden die plannen voor mei/juni van dit jaar.

Het voorstel van prijsofferte voor de 7 groepen van max. 14 medewerkers:

 voorbereiding € 331,83
 groepsbesprekingen € 3.097,08
 besprekingen met beleid € 663,66
 rapportering (opmaak verslag) en aanbevelingen € 2.212,20
 opvolgtraject en toelichting aan de medewerkers € 2.654,64

TOTAAL (BTW-vrij) € 8.959,41

Plan van aanpak:

 maart/april: voorbereiding
o opstarten werkgroep ter voorbereiding van de gesprekken
o vastleggen van de heterogene gespreksgroepen
o vastleggen van de daaraan gebonden communicatie naar de medewerkers
o bespreking van de vragen in de achterliggende teams door de medewerkers die

aangeduid zijn voor de gespreksgroepen. Hiermee vertegenwoordigen de
aangeduide medewerkers voor de gespreksgroepen heel hun team.



 mei/juni: gesprekken met de externe preventieadviseur psychosociaal luik
 najaar 2015:

o terugkoppeling van de resultaten naar het beleid, de werkgroep en alle
medewerkers

o terugkoppeling in het MAT, BOC, Vast Bureau en Raad
o opstellen acties vanuit het beleid en de werkgroep

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.

 KB van 28.02.2014 en 28.03.2014 betreffende psychosociale belasting, veroorzaakt door het
werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist akkoord te gaan met:

o het laten uitvoeren van een risicoanalyse door de externe preventiedienst IDEWE voor het
OCMW en de vzw Zusters Augustinessen voor de prijs van € 8.959,41

o de keuze om de kwalitatieve methodiek met gespreksgroepen opnieuw te hanteren

o het samenstellen van 3 gespreksgroepen voor elke organisatie en 1 overkoepelende
gespreksgroep voor de leidinggevenden

o de planning van de risicoanalyse in mei/juni 2015 en de terugkoppeling van de resultaten en
acties in het najaar van 2015

o het uitwerken van een preventief welzijnsbeleid vanuit de gedetecteerde risico’s uit de analyse

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Invoering variabele uurroosters in de kinderdagopvang. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Carine Callemin Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Uitwerken van een systeem van uurroosters, waarbij rekening wordt gehouden met de
dienstverlening aan de kinderen en hun ouders enerzijds, en met de noden van de medewerkers in
een afstemming van de balans werk/privé anderzijds.

Feitelijke
aanleiding

De kinderopvang werd van Stad Kortrijk overgenomen vanaf 01.01.2014. Er werd niets gewijzigd
aan de op dit moment aanwezig zijnde afspraken en organisatieregels van de dienst.

Zowel vanuit de organisatie als vanuit de medewerkers werden regelmatig opmerkingen geuit rond
de opmaak van de werkroosters. Vanuit de organisatie werd tenvolle gegaan voor de
dienstverlening, de opvang van de kinderen en de noden van de medewerkers, terwijl de
medewerkers toch hun bezorgdheid uitten rond de afstemming van hun werktijd op hun vrije tijd in
een streven naar een goede balans werk/privé. In de beide Blokkenhuizen werken alle
medewerkers in een 0,75 of 50% werktijd.

Beoordeling Er werden gesprekken gevoerd tussen de personeelsdienst, de leidinggevende van het Blokkenhuis
en de medewerkers van beide voorzieningen. We spraken af om een afsprakennota op te maken,
waarin duidelijke afspraken m.b.t. de uurroosters worden vastgelegd.

De medewerkers vroegen om met zo vast mogelijke uurroosters te kunnen werken en hun vaste
vrije dag te kunnen behouden. Daarnaast vinden zij het goed om de uurroosters jaarlijks te
evalueren en aan te passen waar mogelijk. Vanuit de personeelsdienst stelden wij een systeem
voor, rekening houdend met de vragen van de medewerkers. Dit voorstel is om in een basisrooster
met cycli van 4 weken te werken. Een cyclus is een variant op een vast uurrooster, dat over meer
dan 1 week loopt. Om de 4 weken herhaalt zich het uurrooster. We voorzien 1 vaste vrije dag voor
de ¾-diensten en 2 vaste vrije dagen voor de halftijdse medewerkers. Zo weten de medewerkers
in principe altijd wanneer ze moeten werken en wanneer ze vrij zijn.

Op dit basisrooster kunnen in overleg tussen de leidinggevende en de medewerkers wijzigingen
aangebracht worden in functie van de kinderopvang en de noden van de medewerkers. De
medewerkers geven iedere maand, tegen de 10de hun wensen en noden voor de komende maand
door aan de leidinggevende. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden in de
planning.

We vragen hierbij een zo open mogelijke communicatie en hebben begrip voor de eventuele
onmogelijkheid om in te springen. De leidinggevende zorgt ervoor om iedereen gelijk te
behandelen bij mogelijke oproepen.

Alle medewerkers kunnen zich vinden in het voorstel en willen volgens de afspraken, vermeld in de
afsprakennota, instappen in het proefproject dat start vanaf 1 april 2015 en duurt tot eind
augustus. Eind augustus evalueren we samen de werking van het proefproject en passen we aan
waar mogelijk, steeds rekening houdende met de kinderopvang.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen afsprakennota

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van het proefproject m.b.t. de werking de uurroosters voor de kinderopvang
Het Blokkenhuis.


