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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Einde verhindering raadslid. Aktename.

3. Aanpassing huishoudelijk reglement van de OCMW-raad en afsprakennota tussen de raad en de secretaris mede namens

het managementteam. Voorstel tot goedkeuring.

4. Aanwending van het 3de luik van het participatiefonds 2015. Wijziging methodologie.

5. Regionaal ESF dossier activering. Voorstel tot goedkeuring.

6. Samenwerking Stad en OCMW ICT. Samenvoeging netwerken. Hardware & ondersteuning.

7. Aankoop van 2 bestelwagens. Voorstel tot gunning.

8. Levering incontinentiemateriaal. Voorstel tot verlening huidig raamcontract met 1 jaar.

9. Aankoop van gordijnen voor de sociale huurappartementen Overleiestraat 41-43. Voorstel tot goedkeuring.

10. Levering van medicatie en farmaceutische producten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke,

Wervik en Avelgem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

11. Uitbating van het koffiehuis in het Begijnhof. Voorstel tot goedkeuring voorwaarden en gunning.

12. Grondruil met Waterwegen en Zeekanaal NV. Voorstel tot goedkeuring.

13. Amsterdamspoortje en Overleie 60-64. Voorstel tot verkoop aan het Stadsontwikkelingsbedrijf

14. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Aanrekening kosten aan bewoner wegens ernstige overlast.

2. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.



RAADSNOTA
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Onderwerp Einde verhindering raadslid. Aktename.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

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

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

De heer Jan Allaert heeft op maandag 19 januari 2015 in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris de eed afgelegd als raadslid. Hij
heeft raadslid Lien Claassen vervangen tijdens haar periode van verhindering.

Ondertussen heeft Lien Claassen laten weten dat de periode van verhindering voorbij is en dat ze
terug aan de slag kan als raadslid.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Proces-verbaal van de eedaflegging.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de het einde van de verhindering van raadslid Lien Claassen.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 april 2015 | punt 3

Onderwerp Aanpassing huishoudelijk reglement van de OCMW-raad en afsprakennota tussen de raad en de
secretaris mede namens het managementteam. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Integratie auditcomité in het vast bureau

In de zitting van 19 februari 2015 besliste de raad dat het auditcomité geïntegreerd wordt in het
vast bureau. Voor deze specifieke agendapunten wordt het vast bureau uitgebreid met de
financieel beheerder, stafmedewerker financiële dienst en diensthoofd B&O. De ambtenaren in dit
auditcomité zijn niet stemgerechtigd.

Deze bevoegdheid van het vast bureau moet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement
en in de afsprakennota.

Vervanging raadslid Vincent Salembier

Tijdens de zitting van 7 januari 2013 werden raadsleden Hilde Overbergh, Vincent Salembier en
Dominique Vanbossele door de voorzitter aangeduid als zijn vervangers bij tijdelijke
aanwezigheid.

Raadslid Vincent Salembier werd op 8 september 2014 vervangen door raadslid Lien Claassen.

De voorzitter duidt Stéphanie Van Hauwaert aan als tweede vervanger bij tijdelijke afwezigheid.

Het artikel in het huishoudelijk reglement over de vervanging van de voorzitter bij tijdelijke
afwezigheid moet aangepast worden.

Beoordeling Aanpassing huishoudelijk reglement

Volgende artikels worden als volgt gewijzigd:

Artikel 30 – toevoeging paragraaf 3:

Het vast bureau functioneert als intern auditcomité en wordt voor deze bevoegdheid uitgebreid
met de financieel beheerder, stafmedewerker financiële dienst en diensthoofd B&O. De
ambtenaren in het auditcomité zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 38 – vervanging van de voorzitter:

Wanneer de voorzitter tijdelijk afwezig is wordt hij, zoals beslist in de raadszitting van 23 april
2015, vervangen door volgende raadsleden en in deze volgorde:

1. Hilde Overbergh
2. Stéphanie Van Hauwaert
3. Dominique Vanbossele

Aanpassing afsprakennota

Volgens artikel 86 van het OCMW-decreet moet het managementteam ten minste na elke
volledige vernieuwing van de OCMW-raad via de secretaris een afsprakennota sluiten met de raad
over de wijze waarop het managementteam met de OCMW-raad, het vast bureau en de
bijzondere comités zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de
omgangsvormen tussen het politieke bestuur en de administratie.

De raad keurde deze afsprakennota goed in de zitting van 21 maart 2013.

Bij punt 3.3 Het vast bureau wordt volgende paragraaf toegevoegd:

Het vast bureau functioneert als intern auditcomité en wordt voor deze bevoegdheid uitgebreid
met de financieel beheerder, stafmedewerker financiële dienst en diensthoofd B&O. De
ambtenaren in het auditcomité zijn niet stemgerechtigd.



Verdere beperkte wijzigingen

 Wijziging naar aanleiding van de vervanging van raadslid Thomas Holvoet door David Wemel.
 Wijzigingen naar aanleiding van de aanstelling van waarnemend secretaris An Spriet.
 Wijziging van de term ‘activiteitencentra’ in ‘beleidsitems’ (BBC).
 Actualisering aan de wet Overheidsopdrachten met wijzigingsbesluiten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet van 19 december 2008 en de latere wijzigingen
 Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 met wijzigingsbesluiten

Eerdere
beslissingen

 Het bestaande huishoudelijk reglement en de huidige afsprakennota werden goedgekeurd
door de raad op 21 maart 2013

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Ontwerp huishoudelijk reglement met gearceerde wijzigingen.
 Ontwerp afsprakennota met gearceerde wijzigingen.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt het voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement goed en beslist dat dit
reglement het vorige vervangt.

De raad keurt het voorliggend ontwerp van afsprakennota goed en beslist dat deze afsprakennota
de vorige vervangt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanwending van het 3de luik van het participatiefonds 2015. Wijziging methodologie.

Indiener Katrien Verhaeghe
Dirk De Vos

Dienst Sociale Dienst

Doelstelling De middelen van het derde luik van het participatiefonds maximaal inzetten in de strijd tegen de
kinderarmoede en ze in samenwerking met de brugfiguren en de kleuter- en basisscholen
oriënteren naar de gezinnen met de hoogste noden.

Feitelijke
aanleiding

In 2014 sloot het OCMW een samenwerkingsovereenkomst met de kleuter- en basisscholen i.v.m.
de besteding van de middelen van het participatiefonds 3de luik. De methodologie toegepast in
2014 vergt enkele aanpassingen.

Beoordeling Het OCMW beschikt sinds 2010 over middelen “ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn”. Deze middelen worden telkens voor één jaar toegekend. Een specifiek deel van deze
subsidie – het derde luik voor een bedrag van € 27 956 – moet aangewend worden voor
maatregelen die kinderarmoede bestrijden. De steun moet terecht komen bij minderjarigen en
voornamelijk gaan naar (kleine) kinderen.

Door samen te werken met de kleuter- en basisscholen pogen we de meest kwetsbare gezinnen
te detecteren en de middelen te oriënteren naar de gezinnen en kinderen met de hoogste nood.
In 2014 werd de samenwerking voor het eerst geformaliseerd in een samenwerkingsakkoord met
de verschillende scholen. De subsidie werd op basis van een aantal criteria verdeeld over de
verschillende scholen. De scholen konden de toelage aanwenden voor:
 tussenkomst in warme maaltijden met uitzondering van de toezichtstoeslag
 tussenkomst in buitenschoolse opvang
 tussenkomst in uitstappen en activiteiten georganiseerd door de school
 psychologische ondersteuning van het kind of de ouders door een specialist
 paramedische hulp

Leerkrachten en vooral zorgleerkrachten werden ondergedompeld in het welzijnslandschap en
kregen en kregen informatie over de werking van het OCMW.

Om meerdere redenen kunnen en moeten we de aanpak van 2014 verfijnen:
 de komst van de brugfiguren vanaf december 2014 en de mogelijkheid om hen in te

schakelen in het toekennen van tussenkomsten.
 de strenge eisen van de POD MI omtrent de afbakening van de doelgroep en het voeren van

het sociaal onderzoek.
 de nood aan permanente en centrale opvolging van de besteding.
 de wenselijkheid om vanuit de sociale dienst zelf middelen uit dit luik te kunnen aanwenden

(zoals vóór 2014).

We stellen onderstaande methodologie voor. De wijzigingen in vergelijking met vorig jaar:
 naast de scholen staan ook de brugfiguren en de CLB’s in voor een actieve toeleiding

(opportuniteit)
 de tussenkomsten worden op basis van een eenvoudig aanvraagdocument centraal door het

OCMW beheerd (geen administratieve belasting meer voor de scholen; het OCMW heeft
voortdurend zicht op de besteding; het OCMW houdt controle op de verantwoording t.a.v. de
POD MI)

 elke aanvraag is gekoppeld aan een sociaal onderzoek door de sociale dienst of de
brugfiguren i.s.m. het CLB en de school (vereiste POD MI)

 de toelage wordt niet exclusief voorbehouden voor scholen (rechtstreekse aanvragen en
aanvragen via externe en interne diensten zijn mogelijk)

METHODOLOGIE

Doelgroep:
Kinderen van het kleuter- en basisonderwijs die in Kortrijk wonen en zich in een precaire
financiële gezinssituatie bevinden.
Om voor tussenkomst in aanmerking te komen moet het gezin beantwoorden aan één van de
volgende criteria:
1. Het gezin maakt gebruik van de dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW.
2. Het gezin beantwoordt aan de SES-criteria en dat wordt aangetoond op basis van gegevens



van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
3. Het gezin geniet de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
4. Eén of meerdere kinderen in het gezin hebben een specifieke nood zoals hieronder bepaald
onder item ‘wat’.

Wat:
Alle individuele tussenkomsten vermeld en omschreven in de omzendbrief betreffende
maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve
ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW.

Bedrag:
 Maximum € 50,00 per kind
 Mits voldoende motivatie kan het BCSD tot hogere tussenkomsten beslissen.

Werkwijze:
 De school/de brugfiguren/het CLB spreken ouders aan wanneer zij ervaren dat:

 hetzij schoolfacturen niet vereffend kunnen worden
 hetzij bij een kind een nood is vastgesteld die niet wordt opgenomen

én er is een vermoeden dat het gezin zich in een precaire financiële situatie bevindt
 Op basis van een eenvoudig aanvraagdocument dat ter beschikking staat van de scholen; de

brugfiguren en de CLB’s en dat mee ondertekend wordt door één van de ouders, kan er een
tussenkomst worden aangevraagd.

Het spreekt voor zich dat de ouder zich ook rechtstreeks naar het Sociaal Huis (of bij actief
dossier tot de maatschappelijk werker) kan richten om de vraag tot hulp- of dienstverlening te
richten.
 Het Sociaal Huis:

 bekijkt of aan de criteria is voldaan
 ziet na of tussenkomsten via andere organisaties in mindering moeten gebracht worden.

 De sociale dienst van het OCMW voert een bijkomend onderzoek uit:
 wanneer een hogere tussenkomst dan € 50 wordt gevraagd
 wanneer het gezin beantwoordt aan het vierde criterium.

 Het BCSD beslist over alle aanvragen tot tussenkomst.

Uitbetaling:
De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer opgegeven op het aanvraagformulier, na
goedkeuring door het BCSD.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 KB van 11/03/2014 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014. (BS 29/04/2014).

Eerdere
beslissingen

 De jaarlijkse raadsbeslissingen op basis van de KB’s die sinds 2003 verschijnen.
 De raadsnota van 19 december 2013 ‘Aanwending van het 3de luik van het participatiefonds

in 2014. Wijziging methodologie.’

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de methodologie voor de aanwending van de subsidies van het 3de luik van het
participatiefonds voor het jaar 2015 goed.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 april 2015 | punt 5

Onderwerp: Regionaal ESF dossier activering. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener: Angelique Declercq Dienst Activering

Doelstelling Een stad die onderneemt en deelt; 3.3 het OCMW blijft inzetten op activerings- en
integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt

Regionale activeringstrategie :
We moeten als regio onze krachten bundelen om expertise te delen en op te bouwen rond sociale
en professionele activering.

Feitelijke
aanleiding

Projectoproep ESF Vlaanderen 2014-2020

Met de overheveling van de bevoegdheid “activering” van het Federale naar het Vlaamse niveau
werden ook de eraan gekoppelde middelen van het ESF overgedragen. Pas begin 2015 werd
duidelijk - het zag er aanvankelijk anders uit - dat ook OCMW’s opnieuw beroep zouden kunnen
doen op middelen uit het fonds.

Recent werd een nieuwe oproep gelanceerd waarop kan ingetekend worden voor de begeleiding
van leerwerknemers tewerkgesteld in toepassing van art. 60 §7 van de organieke wet. De oproep
legt een aantal loten vast. Zo kan voor de regio Zuid-West-Vlaanderen ingetekend worden voor
32 trajecten. Het ESF stelt een aantal eisen:
 de focus ligt op doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC).
 er moet regionaal samengewerkt worden.
 de werking moet vernieuwend zijn (de middelen zijn niet bestemd voor de reguliere

werking).

Beoordeling In overleg met de OCMW’s van de regio is er een project ontwikkeld (zie bijlage) dat beantwoord
aan de noden van de oproep en de behoeften van de OCMW’s.
De werkgroep trajectbegeleiders uit de regio heeft het dossier opgebouwd, dit werd ter
goedkeuring voorgelegd aan de diensthoofden in de regio en is ook bekrachtigd door de
voorzitters en secretarissen van de regio.
OCMW Kortrijk staat in als promotor voor dit dossier, wat betekent dat wij subsidie ontvangen
voor de regio, waarmee we 1.4fte dienen aan te werven. (budgetneutraal gezien subsidie). In
het dossier staan we garant voor de begeleiding van 32 mensen (waarvan 14 uit Kortrijk).

De extra middelen die we met de regio verwerven worden gebruikt om bijkomende begeleiding
te voorzien richting normaal economisch circuit (oa opbouw netwerk bij bedrijven in functie van
doorstroom) en voor verdere uitbouw art 60§7 binnen de OCMW’s..

Het lerend netwerk trajectbegeleiders zal dit project maandelijks opvolgen en resultaten
terugkoppelen naar het regio- overleg.

Het project loopt vanaf 1 juni 2015 tot en met 30 mei 2016.
Het omvang van het project bedraagt € 358.944.
De ESF-subsidie is 40% of € 83.200.
De rest is cofinanciering, i.c. de loonkosten van leerwerknemers in art. 60§7 in Kortrijk en regio.

Samengevat:
 dit project kadert binnen het SMJP van het OCMW.
 dit project verhoogt de slaagkansen op de arbeidsmarkt van de leerwerknemers.
 dit project biedt de mogelijkheid om regionaal krachten te bundelen en contacten met

bedrijven te versterken.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere  Regionale activeringsstrategie



beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Actieplan regionale activeringsstrategie
 Aanvraagdossier ESF

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist om in te tekenen op de projectoproep ESF Vlaanderen 2014-2020 en beslist dat
het OCMW zal optreden als promotor binnen het project.

De raad beslist tot het aanstellen van 1.4 VTE projectmedewerkers.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 april 2015 | punt 6

Onderwerp Samenwerking Stad en OCMW ICT. Samenvoeging netwerken. Hardware & ondersteuning.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In het domein van ICT werken de stad en het OCMW Kortrijk al verschillende jaren samen.
Deze samenwerking is projectmatig gestart en krijgt meer en meer een permanent en structureel
karakter. De Raad keurde in zitting van december 2014 de formele samenwerking tussen Stad en
OCMW inzake ICT goed.

In een volgende stap maken we werk van de samenvoeging van de netwerken van Stad en
OCMW.

Beoordeling In 2014 nam de Stad 10 dagen af bij RealDolmen voor een voorstudie van dit dossier.
Zwaartepunt wordt het opzetten van een gezamenlijke Active Directory.
Active Directory staat beheerders toe om het beleid (rechten en instellingen) in het netwerk van
een volledig bedrijf te beheren, en slaat instellingen in relatie tot een object centraal op in een
database.

Ook het opzetten van een nieuwe, gezamenlijke Exchange (d.i. de mailserver) is een zeer
complexe oefening.

Gelet op de veelheid aan toepassingen, gebruikers & profielen is dat een oefening die zeer
omzichtig moet gebeuren. Na intern overleg willen we voor de volgende stappen opnieuw beroep
doen op externe begeleiding. Dit zou opnieuw Real Dolmen zijn.

Aan de basis van Active Directory staan domeinen. Om deze te beheren, heb je een domein
controller nodig. Een domeincontroller is een server in een computernetwerk die centraal beheert
wie er toegang tot welke stukken van het domein mag hebben.
Eén netwerk vereist ook één domein controller.

Gelet op het feit dat de Stad de kostprijs van de vorige oefening volledig op zich heeft genomen,
stellen we voor om de kosten voor dit vervolg op ons te nemen. Er zijn middelen voorzien op het
IT-budget in functie van shared service.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Bijlagen  Offerte Real Dolmen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord om in het licht van de samenvoeging van de IT-netwerken van Stad en
OCMW volgende items, binnen het raamcontract, af te nemen bij Real Dolmen:
 5 consultdagen voor een totaalbedrag van € 4.057,37
 1 ProLiant DL360 Gen9 Server voor een totaal bedrag van € 5.2454,37

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van 2 bestelwagens. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De huidige camionette van de timmerman is oud en werd afgekeurd. Ze is aan vervanging toe.
De leerwerkplaats vraagt een bijkomende bestelwagen.
Op de begroting 2015 werd de aankoop van beide camionettes voorzien:

1. Wagen timmerman technische dienst budget : € 25.000
2. Wagen leerwerkplaats budget : € 25.000

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop van 2 bestelwagens” werd een bestek met nr.
20150306/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39.500,00 exclusief BTW of € 48.005,00
inclusief BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 maart 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 19 maart 2015 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen 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 Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
 K-Motors, Kortrijksestraat 179 te 8520 Kuurne;
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem;
 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 april 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 1 augustus 2015.

Er werden 9 offertes ontvangen:
 Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne (€ 44.691,70 exclusief BTW of

€ 54.076,96 inclusief 21% BTW);
 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk (€ 70.059,00 exclusief BTW of

€ 84.981,39 inclusief BTW);
 Garage Vanneste, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk (€ 46.502,40 exclusief BTW of

€ 56.267,90 inclusief 21% BTW);
 Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke (€ 45.326,30 exclusief BTW of

€ 54.844,82 inclusief 21% BTW);
 Garage Moderne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne (€ 46.521,63 exclusief BTW of

€ 56.291,17 inclusief 21% BTW);
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk (€ 41.150,46 exclusief BTW of

€ 49.792,06 inclusief 21% BTW);
 K-Motors, Kortrijksestraat 179 te 8520 Kuurne (€ 45.484,57 exclusief BTW of € 55.036,33

inclusief 21% BTW);
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove (€ 47.750,00 exclusief BTW of

€ 57.987,50 inclusief BTW);
 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem (€ 52.327,08 exclusief BTW of € 63.315,77

inclusief 21% BTW);

Op 7 april 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 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 41.150,46 exclusief BTW of € 49.792,06 inclusief 21% BTW mits het
verkrijgen van een visum.

Financiële Budget € 25.000 op facility en € 30.000 op budget leerwerkplaats.



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 19 maart 2015: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 9 offertes
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 april 2015 voor de
opdracht “Aankoop van 2 bestelwagens”, 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 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 41.150,46 exclusief BTW of € 49.792,06
inclusief 21%.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 114 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150306/RL/OPZB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Levering incontinentiemateriaal. Voorstel tot verlening huidig raamcontract met een jaar.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring verlenging van het huidig contract incontinentiemateriaal bij de firma Ontex aan de
huidige voorwaarden van 28 februari 2016 tot 28 februari 2017.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 22 augustus 2013 besliste de Raad in te stappen in het raamcontract van Vzw SAK
(de opdrachtencentrale die samenkopen via de wet op de overheidsopdrachten realiseert voor
Caritas West-Vlaanderen) bij Ontex. Dit contract loopt af op 28/02/2016.

Beoordeling Vzw Sak maakte een bestek voor het nieuwe raamcontract, startend op 1 maart 2016. We
kregen pas eind februari 2015 een uitnodiging om in te tekenen voor dit nieuwe contract. De
geïnteresseerde leden moesten daarvoor inschrijven tegen uiterlijk 13 maart 2015. De tijd was
echter te kort om dit voor de Raad te brengen.
Zelf een bestek opmaken heeft als voordeel dat we zelf de gunningscriteria bepalen. Het
aangeboden materiaal wordt ook op onze eigen afdelingen uitgetest en geëvalueerd. Vermits een
eventuele omschakeling naar een ander merk(firma) voor de verpleegafdeling een grote
aanpassing is, zal dit makkelijker zijn voor het personeel als ze zelf het materiaal hebben kunnen
beoordelen. Het nadeel is natuurlijk dat de hele procedure van de opmaak van een bestek tot de
gunning van een nieuw raamcontract incontinentiemateriaal veel tijd en werk vraagt. Vooral de
beoordeling van de offertes, met name het testen van het incontinentiemateriaal op onze
afdelingen (zoals voorzien in de gunningscriteria) vraagt veel tijd en energie. Tussen publicatie
bestek en toewijzen van de opdracht zit ongeveer 1 jaar.
Omdat zo’n raamcontract niet alleen budgettair, maar ook voor de verpleegafdeling en de
bewoners, een heel belangrijk dossier is willen we dit toch graag zelf doen.
We stellen voor om, rekening houdend met de oprichting van W13, om een bestek op te maken
en de leden van W13 en eventueel ook de andere OCMW’s die deel uitmaken van het
aankopersoverleg, de kans geven om mee in te stappen: OCMW Kortrijk wil daarbij optreden als
opdrachtencentrale waarbij de verschillende deelnemers inspraak hebben in de opmaak van de
lastvoorwaarden.

Omdat de periode van publicatie overheidsopdracht tot gunning van het contract een tijdspanne
van 1 jaar vraagt, zou bij een intentieverklaring tot deelname in mei 2015, de opmaak van het
bestek kunnen afgerond worden tegen eind 2015. Rekening houdend met de
bekendmakingstermijn, de evaluatie van de offertes, de standstill periode en de uiteindelijke
gunning is eind 2016 een haalbare termijn om het contract te gunnen.

Dit scenario vraagt wel een tussenoplossing voor de periode 28 februari 2016 (einde contract bij
vzw SAK) en gunning nieuw contract. De firma Ontex is bereid om ons huidig contract aan de
huidige condities te verlengen van 28 februari 2016 tot 28 februari 2017.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien bij de onderscheiden beleidsitems.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 augustus 2013: goedkeuring toetreding groepsaankoop via Sak vzw voor
raamcontract incontinentiemateriaal van 28 februari 2014 tot 28 februari 2016.



Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met de verlenging van het huidige contact aan de huidige condities bij de
firma Ontex voor de periode van 1 jaar: van 28 februari 2016 tot 28 februari 2017.

De Raad geeft opdracht aan de dienst Facility om zelf een nieuw bestek op te maken waarmee zij
optreedt als opdrachtencentrale en andere besturen de kans geeft mee in te stappen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van gordijnen voor de sociale huurappartementen Overleiestraat 41-43. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor de 5 sociale huurappartementen Antigone, Overleiestraat 41-43 te Kortrijk
gordijnen en douchegordijnen aan te kopen binnen het raamcontract van Attent bvba.

Feitelijke
aanleiding

De inrichting van de 5 sociale huurappartementen Antigone, Overleiestraat 41-43 te Kortrijk werd
niet in het aanbestedingsdossier voorzien. De kosten om de glasgordijnen, overgordijnen aan te
kopen binnen het bestaande raamcontract werden begroot op € 8.000 en opgenomen in het
voorstel van begroting 2015. De douchegordijnen (inclusief de ophangsystemen) werden niet in
de begroting voorzien maar kunnen wel binnen het raamcontract van Attent aangekocht worden.

Beoordeling Aan de hand van de opmeting maakte Attent bvba volgende offerte op met de eenheidsprijzen
van het raamcontract:

 Glasgordijnen (22 ramen) : € 3.345,98 excl. of € 4.048,64 incl. 21% BTW
 Overgordijnen (22 ramen): € 5.077,05 excl. of € 6143,23 incl. 21% BTW
 Douchegordijnen(5 douches): € 1.436,00 excl. of € 1.737,56 incl. 21% BTW.

Totale kostprijs € 9.859,03 exclusief of € 11.929,43 inclusief 21% BTW. De prijs is inclusief
opmeting, stoffen, confectie, rails, levering en montage.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop
van de gordijnen en douchegordijnen.

Eerdere
beslissingen

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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Attent bvba

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van de gordijnen bij de firma Attent bvba voor
de 5 sociale huurappartementen Antigone, Overleiestraat 41-43 te Kortrijk, goed voor een
totaalbedrag van € 9.859,03 exclusief of € 11.929,43 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Levering van medicatie en farmaceutische producten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk,
Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het raamcontract leveren van
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van
het OCMW Kortrijk , Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Het KB van 21/01/2009 laat toe om een apotheek aan te stellen voor de leveringen van medicatie
aan instellingen. Ons eerste raamcontract voor het leveren van medicatie startte op 1/4/2011 en
loopt af op 30/09/2015
Gezien er in die 4 jaar een grote evolutie geweest is in de service en mogelijkheden die
apotheken bieden werd voor de opmaak van een nieuw bestek gestart met een marktonderzoek.
De werkgroep, bestaande uit Kris Vermael, Jan Goddaer, Liesbeth Maes en Rik Lambert, maakten
een vragenlijst op en nodigden 3 apotheken uit om te zien wat een apotheek kan en niet kan en
wat de evolutie in de medicatiedistributietechnologie is. Hiervoor werden 3 apothekers
uitgenodigd:
 Patrona Pharma Group, onze huidige leverancier, groot en vooral gericht op grote prijskorting
 MDD Pharma, groot en vooral gericht op kwaliteit en service
 De Crocodile, kleinschalig met slechts 1 robot.

In een nota, besproken op het vast bureau van 20 januari 2015, maakte de werkgroep een
overzicht van de tendensen in de markt, een vergelijking van de huidige toelevering met de
mogelijkheden in het nieuwe contract en de impact van de farmaceutische zorg op de kostprijs
voor de bewoner. De werkgroep deed ook een voorstel voor de kwalitatieve selectiecriteria en de
gunningscriteria.

Kwalitatieve selectiecriteria:
 Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden

verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die
de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor
een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg
door een verklaring van de leverancier. Er moet minstens één leveringscontract zijn aan een
organisatie met gelijkaardig omvang als het OCMW Kortrijk. Dit wil zeggen met minstens 460
woonzorgcentrumkamers.

 Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen
maatregelen om de kwaliteit te waarborgen. Uit deze beschrijving moet tevens blijken dat de
continuïteit van levering kan gegarandeerd worden. De minimale eis is hiervoor de
beschikbaarheid van 2 medicatie robots in eigen beheer.

 Opgave van de tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het
bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole. Er dienen minstens 2
apothekers in dienst te zijn, er dient een ICT ondersteuning aanwezig te zijn.

Gunningscriteria met hun weging:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 kwaliteit van de dienstverlening 45

Onder III.1 van de technische bepalingen staan de minimale eisen waaraan de
kwaliteit van de dienstverlening dient te voldoen.
De inschrijver kan aan de hand van een nota en flow charts, specifiek voor onze
instellingen, voorstellen op welke manier hij zal werken om aan die kwaliteit van
dienstverlening te voldoen.
Na het indienen van de offerte zullen die conforme dienstverleners uitgenodigd
worden om binnen een globaal tijdsbestek van 90 minuten hun dienstverlening uit te
leggen tegenover de deskundigen. In die beschikbare tijd kan de dienstverlener uitleg
geven over zijn kwaliteit van dienstverlening, zijn service van de levering, materiele
ondersteuning, vorming en kwaliteitsmanagement.
De deskundigen kunnen bijkomende vragen stellen over de farmaceutische aanpak.
De deskundigen geven een gemotiveerde beoordeling met een score tussen 0 en 45

2 service van de levering 25



De minimale eisen worden beschreven onder III.2 van de technische bepaling.
De inschrijver kan aan de hand van een nota specifiek voor onze instellingen
voorstellen op welke manier hij zal werken om die service van levering aan te bieden.
Na het indienen van de offerte zullen die conforme dienstverleners uitgenodigd
worden om binnen een globaal tijdsbestek van 90 minuten hun dienstverlening uit te
leggen tegenover de deskundigen. In die beschikbare tijd kan de dienstverlener uitleg
geven over zijn kwaliteit van dienstverlening, zijn service van de levering, materiele
ondersteuning, vorming en kwaliteitsmanagement.
De deskundigen geven een gemotiveerde beoordeling met een score tussen 0 en 25

3 materiele ondersteuning 20

Onder III.3 van de technische bepalingen staan de mogelijkheden waarbij de
inschrijver zijn service materieel kan ondersteunen.
De inschrijver kan aan de hand van een nota specifiek voor onze instellingen
voorstellen op welke manier hij de materiele ondersteuning zal uitvoeren. Afhankelijk
van het voorstel van dienstverlening kan de inschrijver een voorstel doen.
Na het indienen van de offerte zullen die conforme dienstverleners uitgenodigd
worden om binnen een globaal tijdsbestek van 90 minuten hun dienstverlening uit te
leggen tegenover de deskundigen. In die beschikbare tijd kan de dienstverlener uitleg
geven over zijn kwaliteit van dienstverlening, zijn service van de levering, materiele
ondersteuning, vorming en kwaliteitsmanagement.
Deze ondersteuning moet duidelijk, niet beperkend en kwantificeerbaar omschreven
zijn. De ondersteuning dient op een bindende manier beschreven te worden.
De deskundigen geven een gemotiveerde beoordeling met een score tussen 0 en 20

4 vorming en kwaliteitsmanagement 10

Onder III.4 van de technische bepalingen staat er een omschrijving wat we verstaan
onder bovenvermelde rubriek.
De inschrijver kan aan de hand van een nota specifiek voor onze instellingen
voorstellen op welke manier de vorming en het kwaliteitsmanagement zal
organiseren.
Deze ondersteuning moet duidelijk en op een bindende manier beschreven zijn zodat
dit kwantificeerbaar is.
Na het indienen van de offerte zullen die conforme dienstverleners uitgenodigd
worden om binnen een globaal tijdsbestek van 90 minuten hun dienstverlening uit te
leggen tegenover de deskundigen. In die beschikbare tijd kan de dienstverlener uitleg
geven over zijn kwaliteit van dienstverlening, zijn service van de levering, materiele
ondersteuning, vorming en kwaliteitsmanagement.
De deskundigen geven een gemotiveerde beoordeling met een score tussen 0 en 10

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Een team van deskundigen zal de offertes beoordelen op basis van voornoemde gunningscriteria.
De deskundigen kunnen zich laten vervangen. De vergadering en beslissing is geldig van zodra er
8 deskundigen de zitting(en) bijwonen.
Alle afspraken die de apothekers maken in hun kwaliteit van dienstverlening, service van de
leveringen, materiële ondersteuning, vorming en kwaliteitsmanagement zullen bindende
onderdelen worden van het contract en zo deel uitmaken van de overeenkomst.

In het vast Bureau van 10 februari 2015 werden de principes van het bestek en de

gunningscriteria besproken en goedgekeurd.

Op 27 februari 2015 stelden we ons lastenboek voor op een bijeenkomst van W13 (het nieuwe
samenwerkingsproject van 13 OCMW’s uit de regio) en gaven de leden de kans om mee te doen
in dit dossier. OCMW Zwevegem, OCMW Harelbeke, OCMW Wervik en OCMW Avelgem beslisten
om mee in te stappen.
OCMW Kortrijk, paste het lastenboek aan in de zin van OCMW Kortrijk die zal optreden als
opdrachtencentrale. Dit betekent dat OCMW Kortrijk, als aanbestedende overheid, de
overheidsopdracht plaatst met betrekking tot leveringen die bestemd zijn voor andere
aanbestedende overheden. (alleen de gunningsprocedure dus).
De deelnemende besturen zullen eveneens betrokken worden in de beoordeling van de offertes:
ze vaardigen elk 2 deskundigen af die zullen deel uitmaken van het beoordelingsteam.

De deskundigen voor de beoordeling van de gunningscriteria zijn:
Jan Goddaer Directie Kortrijk
Caroline Dewaele Directie Bewonerszorg Kortrijk
Liesbet Maes hoofdverpleegkundige Kortrijk
Dokter Verraes, CRA Kortrijk
Ivan Vandekerckhove Directeur WZC Zwevegem
Emilie Himpe Hoofdverpleegkundige WZC Zwevegem
Mieke Vanheuverzwijn Directeur WZC Harelbeke
Darline Delrue Hoofdverpleegkundige WZC Harelbeke
Eline Dejaeghere Directie WZC Ter Beke Wervik
Rik Leroy Directie WZC Het Pardoen Wervik



Veerle Beyaert Directie WZC Avelgem
Tine Wullaert Hoofdverpleegkundige WZC Avelgem
Rik Lambert Directeur Facility Kortrijk is voorzitter van het beoordelingsteam

Beoordeling In het kader van de opdracht “Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en
verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik
en Avelgem” werd een bestek met nr. 20150609/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.630.000,00 exclusief BTW of
€ 3.182.300,00 inclusief 21% BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem, OCMW Harelbeke, OCMW
Wervik en OCMW Avelgem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien bij de onderscheiden woonzorgcentra.

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

Besluitvormings-
proces

 Vast bureau van 20 januari 2015
 Vast bureau van 10 februari 2015

Bijlagen  Vragen marktonderzoek dd. 6 oktober 2014
 Nota dossier medicatie opgemaakt door werkgroep
 Bestek
 Mandaat van de deelnemende besturen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Het bestek met nr. 20150609/RL/OOE en de raming voor de opdracht “Leveren van
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van
OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem”, 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 € 2.630.000,00 exclusief
BTW of € 3.182.300,00 inclusief 21% BTW. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten,
zal OCMW Kortrijk optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of
raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn
voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald
OCMW Zwevegem, OCMW Harelbeke, OCMW Wervik en OCMW Avelgem.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 april 2015 | punt 11

Onderwerp Uitbating van het koffiehuis in het Begijnhof. Voorstel tot goedkeuring voorwaarden en gunning.

Indiener Nick Vandommele
Michaël Desmet

Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De verbouwing van het huis van de grootjuffrouw in het Begijnhof is onlangs gestart.
Op het gelijkvloers plannen we de inrichting van een koffiehuis.
De eerste verdieping richten we in als appartement.

In onze zoektocht naar uitbaters voor het koffiehuis bezorgden we ruim 20 dossiers aan
geïnteresseerde partijen. Er diende maar één partij tijdig een dossier in, nl. Chocodis bvba uit
Marke.

In zitting van 27 november 2014 besliste de Raad, op basis van het ingediende voorstel &
bedrijfsplan, de uitbating van het koffiehuis toe te wijzen aan Chocodis BVBA.

In januari 2015 waren er contacten met Chocodis bvba over de uitbating. De zaakvoerders
haalden tijdens dat overleg nieuwe argumenten aan, waaraan ze de toekomstige uitbating
koppelden, waaronder:
 de aanleg van een terras aan de voorkant van de woning;
 de installatie van een goederenlift in de woning;

Na een nieuw positief contact met de zaakvoerders op 9 februari 2015, volgde op 16 februari
evenwel informeel het nieuws dat ze hun kandidatuur introkken, met de argumentatie dat ze
wilden inzetten op andere commerciële opportuniteiten. Dit nieuws werd op onze vraag, nog
officieel bevestigd via een mail, met een andere argumentatie m.b.t. de voorwaarden van het
lastenboek (waar ze nochtans kennis van hadden genomen).

Beoordeling Volgend op het afhaken van Chocodis bvba namen we contact op met een partij die grote
interesse toonde tijdens de eerste fase, maar er niet in slaagde om tijdig een dossier &
bedrijfsplan in te dienen, nl. Dorine Clement aka KoffieQueen & haar partner Joost Demuynck. In
het vervolg van de nota verwijzen we naar gemakshalve naar Dorine & Joost.
Zij stonden tot op vandaag al twee keer in voor een tijdelijke exploitatie van een koffiebar in het
pand.

Zij lieten grote interesse blijken voor de uitbating, maar legden het OCMW een aantal vragen
voor.
We lichten deze hieronder toe, & geven ook het standpunt van de administratie m.b.t. deze
vragen.

Het bewonen van het appartement boven het koffiehuis
Gelet op de uitbating op het gelijkvloers, genoot het onze voorkeur dat de toekomstige uitbaters
van het koffiehuis, ook het bovenliggende appartement zouden huren; dit om ‘wrijving’ tussen
uitbaters & evt. bovenwonende huurders te vermijden.
Dorine & Joost zijn geïnteresseerd om het bovenliggend appartement te betrekken met hun twee
dochters.
Het huidige bewonersreglement voorziet dat huurders minimum 40 jaar oud moeten zijn.
Dorine & Joost zullen net 40 jaar oud zijn als de eventuele huurovereenkomst ingaat.

Het inrichten van de zolderverdieping als bruikbare ruimtes
Zoals hoger aangegeven hebben Dorine en Joost twee dochters. Het appartement bestaat uit 4
ruimtes: een keuken, een badkamer, een leefruimte & een slaapkamer. Dit is krap gelet op evt.
bewoning door een gezin met 4 familieleden. Ze vroegen naar de mogelijkheid om de
zolderverdieping ook te kunnen gebruiken als leefruimte/slaapkamer voor hun dochters die in
2016 resp. 14 & 16 jaar oud zullen zijn.
In de huidige plannen voorzagen we enkel de afwerking van de linkerkant van de zolder als
‘leefruimte’. De rechterkant werd louter voorzien voor de technische faciliteiten.
Voor erfgoed is er geen bezwaar dat ook de rechterkant ingericht wordt als ‘leefruimte’.
Technisch & financieel betekent dit een verantwoorde meerkost.
Dit vormt voor de administratie ook geen struikelblok; integendeel, het verhoogt de ‘waarde’ van
het appartement & de woning in het algemeen.



Het aanpassen van de huurprijs
Het goedgekeurde lastenboek (raad 18 september 2014) stipuleerde dat er met de gekozen
kandidaat een handelshuurovereenkomst voor het huren van het huis van de Grootjuffrouw in het
Begijnhof te Kortrijk zal worden afgesloten. Deze overeenkomst behelst een periode van 9 jaar &
is verlengbaar conform de handelshuurwet.
De huurprijs bedraagt € 1.000 per maand. Indien het bovengelegen appartement ook gehuurd
wordt bedraagt de totale huurprijs voor het koffiehuis & het appartement € 1.500 per maand.

Dorine & Joost vragen of er een mogelijkheid is om de huurprijs te verlagen & deze dan gefaseerd
te verhogen, dit gelet op de investeringen die zij als jonge starters moeten doen. Dit is hun
voorstel:
 Jaar 1 tot & met jaar 3: € 950
 Jaar 4 tot & met jaar 6: € 1.200
 Jaar 7 tot & met jaar 9: € 1.450
Dit is bespreekbaar voor de administratie, maar is uiteraard onderhevig aan een nieuwe
raadsbeslissing.

Het inrichten van een terras aan de voorkant van de woning
De vraag m.b.t het terras is al een aantal keer gesteld in dit dossier.
Onderzoek toont aan dat er altijd een tuin is geweest voor het huis van de grootjuffrouw.
Erfgoed dringt aan op de (her)aanleg van deze tuin. Uit bespreking met Erfgoed blijkt evenwel dat
een brede stoep, grenzend aan de voorgevel wel bespreekbaar is.
Op vandaag was die 2 tegelrijen breed. Deze mag dus verdubbeld worden. Dit laat toe om aan de
voorkant ook zuidwest gerichte zitplaatsen te voorzien.
Wel kan het voor Erfgoed niet gaan om een ‘vaste’ installatie, kan er niets verankerd worden in de
gevel & kan het niet gaan om een klassieke opstelling met tafel, stoelen & parasols.
Dit is voor de administratie evenmin een bezwaar, en uit een informeel contact blijken hiervoor
creatieve oplossingen mogelijk.

Het huren van een autostandplaats
Gelet op de commerciële uitbating zou een standplaats op de parking achter het Begijnhof
wenselijk zijn. Voorstel zou zijn om deze te voorzien aan de normale huurprijs van € 50/maand.

Het visueel promoten van het koffiehuis
De administratie is geen voorstander van opzichtige licht- of neonreclame, verankerd op de gevel.
Bij de uitbating tijdens de eindejaarsperiode plaatsten Dorine & Joost een lichtbak bovenop de
toegangsdeur die het Johanna’s plein verbindt met de voortuin. Deze was smaakvol, & dat is
bespreekbaar voor de administratie.

Het voorzien van bijkomende berging
Op vandaag zijn er twee bergruimtes. Eén bevindt zich in de kelder, de andere bevindt zich in de
achterbouw. Deze laatste is evenwel behoorlijk krap omdat er in de huidige plannen 3 sanitaire
ruimtes zijn voorzien: één voor heren, één voor dames & één voor andersvaliden.
We stellen voor om deze indeling te herbekijken met de architecten, & de voorziening voor
andersvaliden te combineren met één van de andere voorzieningen.

Het meedenken over de materiaalkeuze & inrichting
Dorine & Joost beschikken over een creatieve geest, en zouden in het geval van toezegging,
graag meedenken over de vormgeving van het koffiehuis en appartement. Dit is geen bezwaar
voor de administratie, voor zover dit enigszins binnen de huidige financiële contouren blijft.
Een uitdrukkelijke wens is mits het vergroten van de badkamer voor het voorzien van een bad bij
de reeds voorzien douche. Bij de keukeninrichting van het appartement wensen zij een
herschikking van het keukenmeubilair met het doel meer openheid in de ruimte te creëren. Beide
vormen geen bezwaar, en zijn naar budget toe niet ingrijpend.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 18 september 2014
 Raadsbeslissing van 27 november 2014

Besluitvormings-
proces

 Tijdens het plaatsbezoek op 2 april 2015 hebben Dorine en Joost hun kandidatuur bevestigd.

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat gunt de uitbating van het koffiehuis in het Begijnhof aan Dorine Clement en Joost
Demuynck onder volgende voorwaarden:

 het bovenliggend appartement wordt bewoond door de uitbaters,
 de zolderverdieping wordt volledig ingericht als leefruimte, mits uitvoering van een nieuwe

verbinding tussen de zolders.
 de uitbaters worden binnen de huidige financiële contouren betrokken bij de inrichting en

vormgeving van het koffiehuis en het appartement,
 de huurprijs bedraagt € 950 voor de eerste drie jaar en € 1.200 en € 1.450 voor de volgende

twee driejarige perioden,
 de stoep aan de voorkant van de woning zal verbreed worden waardoor een aantal zuidwest

gerichte wegneembare zitplaatsen kunnen voorzien worden,
 de voorziene sanitaire ruimtes worden herbekeken om bijkomende bergruimte te voorzien,
 visuele promotie van het koffiehuis kan enkel in afspraak met de administratie geplaatst

worden.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Grondruil met Waterwegen en Zeekanaal NV. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet
Rik Lambert

Dienst Bestuur en organisatie
Facility

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Grondruil op het buda-eiland.

De eigendomsgrens tussen de gronden van het OCMW en de gronden van Waterwegen en
Zeekanaal NV (W&Z) op rechteroever zijn uitgetekend door landmeter J. Scherpereel. Op het
opmetingsplan in bijlage wordt de huidige eigendomsgrens weergegeven met een rode lijn.

Door middel van een grondruil kunnen de oppervlaktes afgelijnd worden zodat toekomstige
ontwikkelingen kunnen gebeuren op basis van homogene eigendomsblokken. Op het
opmetingsplan in bijlage wordt de beoogde eigendomsgrens aangeduid in het groen. Na de
grondruil kan het OCMW twee blokken ontwikkelen. W&Z heeft dan de mogelijkheid om de blok
op de top van het buda-eiland te ontwikkelen.

Om dit scenario te bereiken moet het OCMW twee stukken grond overdragen aan W&Z. Deze
stukken hebben een oppervlakte van 28,21m² en 244,80 m². In ruil daarvoor draagt W&Z drie
stukken grond met een oppervlakte van 31,91m², 98,50m² en 89,66m² over aan het OCMW.

De waarde van deze stukken grond werd geschat door de Afdeling Vastgoedtransacties van de
Vlaamse Overheid (het geregionaliseerde Aankoopcomité Kortrijk). De waardering houdt rekening
met de ligging en het uitzicht, het toegestane aantal bouwlagen en de noodzakelijke afbraak- en
infrastructuurwerken.

De waarde van de grond op de westelijke tip, waar 8 bouwlagen mogelijk zijn wordt geschat aan
€ 800/m². De waarde van de noordelijk gelegen gronden waar 3+1 bouwlagen mogelijk zijn
wordt aan € 450/m² geschat. De waarde van de grondoverschotten, die minder impact hebben op
de realisatie van een bouwproject, wordt gewaardeerd aan € 200/m².

Op basis van volgende waardering werd berekend dat W&Z bij de grondruil een opleg aan het
OCMW moet betalen. De opleg bedraagt € 110.428.

m² prijs/m² eigendom
OCMW

eigendom
W&Z

kloostertuin 31,91 200 6.382

oude wasserij 98,50 450 44.325

aan ten oever 28,21 200 5.642

ten oever/materniteit 89,66 450 40.347

materniteit 244,80 800 195.840

totaal 201.482 91.054

opleg W&Z 110.428

Afbraak van de materniteit

W&Z heeft een akkoord met de Stad voor de bouw van een voetgangersbrug tussen De Kien en
de Leietip. Deze voetgangersbrug zal landen naast de ontwikkelingsmogelijkheid van W&Z.

De beoogde grondruil is zo uitgewerkt dat de voorbereidende werken voor de aanleg van deze
voetgangersbrug snel kunnen aanvatten. Verder zal de grondruil de huidige werking van de
materniteit en Ten Oever niet verstoren. Het is de bedoeling dat de effectieve grondoverdracht
nog voor de zomer van 2015 plaatsvindt.

Na de realisatie van de brug zal W&Z starten met de ontwikkeling op de Leietip. Daarvoor vraagt
W&Z de garantie van het OCMW dat de materniteit in 2024 zal afgebroken worden zodat de
bouwwerken aangevat kunnen worden. De afbraak van de materniteit is ten laste van het OCMW.

Beoordeling Erfpacht Az Groeninge

De betrokken gronden van het OCMW zijn in erfpacht gegeven aan AZ Groeninge. De erfpacht-



overeenkomst met AZ Groeninge werd aangegaan op 1 januari 2001 voor 30 jaar, dus tot 31
december 2030. Om de eigendomsoverdracht te realiseren moet de erfpacht op deze stukken
eerst verbroken worden.

Door middel van een authentieke akte zal de erfpacht op de over te dragen stukken onmiddellijk
verbroken worden.

De erfpacht op de materniteit, Ten Oever en de technische ruimtes tussen de materniteit en de
kloostertuin zou dan verbroken moeten worden tegen 2024. Eens de materniteit wordt
afgebroken zullen de technische ruimtes en Ten Oever niet langer bruikbaar zijn (de technische
aansluitingen verlopen via de materniteit).

Het AZ Groeninge kan voor de vrijmaking van de materniteit, Ten Oever en de technische ruimtes
een compensatie vragen.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien voor grondverwerving.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Opmetingsplan van landmeter J. Scherpereel.
 Schattingsverslag van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stelt de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid aan om de akte van ruil
en de akte van erfpachtverbreking te verlijden.

De raad machtigt de bevoegde commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties hem te
vertegenwoordigen in de akten.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Amsterdamspoortje en Overleie 60-64. Voorstel tot verkoop aan het Stadsontwikkelingsbedrijf.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van het beluik Amsterdamspoortje 1-7 en van de aansluitende panden
Overleiestraat 60, 62 en 64.

Overzicht van de aankopen:

Overleiestraat 60 2009 85.000

Overleiestraat 64 en Amsterdamspoortje 1-7 2011 300.000

Overleiestraat 62 2011 275.000

€ 660.000

Het pand Overleiestraat 60 werd aangekocht in 2009 voor € 85.000 met de bedoeling om er 5
woongelegenheden met subsidies voor sociaal wonen (VMSW) te realiseren.

In de loop van de subsidieprocedure kon het beluik Amsterdamspoortje met het pand
Overleiestraat 64 gekocht worden. Deze panden waren in handen van één eigenaar. De woningen
in het beluik waren aan zeer grondige renovatie toe. Er was dan ook een ernstige
woonproblematiek. Het OCMW kon de bewoners herhuisvesten binnen bestaand patrimonium of
helpen verhuizen naar de reguliere woningmarkt.

Parallel met de onderhandelingen over de aankoop van het Amsterdamspoortje werd ook contact
opgenomen met de eigenares van het ingesloten pand Overleiestraat 62. Voor de toekomstige
ontwikkeling van de site was het beter om dit pand eveneens aan te kopen.

Beoordeling In de loop der jaren werden verschillende pistes voor de ontwikkeling van de site onderzocht
maar geen enkele kan weerhouden worden.

De ontwikkeling van de site wordt bemoeilijkt door het feit dat het beluik beschermd is als
waardevolle site. Het buitenaanzicht van de beluiken moet bewaard blijven. De woningen zelf
kunnen wel samengevoegd of deels uitgebreid worden.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) is geïnteresseerd om deze eigendommen te
verwerven en te ontwikkelen in het kader van het masterplan Overleie. De eigendom kan de
ontsluiting van de beluiken Amsterdamspoortje en het Vercruysses Poortje mogelijk maken.
Verder zou het SOK de panden langs de Leiestraat afbreken ten voordelen van nieuwbouw. Het
achterliggend beluik zou gerenoveerd.

De eigendommen werden geschat door landmeterexpert Luc Callens. De schatting bedraagt €
550.000. Het SOK is bereid om deze prijs te betalen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Schattingsverslag van landmeterexpert Luc Callens

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van De raad beslist dat de panden Amsterdamspoortje en Overleiestraat 60, 62 en 64 verkocht



beslissing worden aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk voor de prijs van € 550.000.

De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van
deze akte.

De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties 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 de opbrengst van de verkoop aan te wenden in het kader van de investeringen
voor de lopende sociale projecten.

Opvolging en
communicatie


