
VERSLAG

Openbare zitting van 26 mei 2015

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene
Raadsleden: Frederik Benoit, Lien Claassen, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer,
Hilde Overbergh Dominique Vanbossele, Stephanie Van Hauwaert, Lieve Vansevenant, Carine
Vercleyen en David Wemel.
Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: Raadslid: Yann Mertens.

Punt 0 Beslissing in verband met de agenda.

Punten 18 “Verkiezing van twee afgevaardigden in de algemene vergadering van de vereniging
W13.” en 19 “Aanstelling beheerders in de raad van bestuur van de vereniging W13.” worden
uitgesteld naar de volgende zitting.
De installatievergadering van W13 werd verplaatst van 5 naar 26 juni 2015.
[26 mei 2015]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 23 april 2015 wordt goedgekeurd mits aanpassing van de
aanwezige raadsleden: Lien Claassen was aanwezig en niet Jan Allaert.
[26 mei 2015]

Punt 2 Vaststelling van de OCMW-jaarrekening 2014.

Feitelijke
aanleiding

De boekhouding wordt vanaf 2014 gevoerd overeenkomstig de principes van de beleids- en
beheerscyclus, BBC genoemd. Deze boekhouding werkt vooral op basis van kasstromen maar er
worden ook afschrijvingen geboekt. In tegenstelling tot de vroegere OCMW-boekhouding ( de
NOB) worden alle leningslasten toegewezen aan het beleidsdomein “algemene financiering” en is
er geen interne facturatie waardoor de resultaten per beleidsitem weinig waarde hebben en
geenszins vergelijkbaar zijn met deze van 2013. Om deze reden voorzien we in de jaarrekening
2014 naast de officiële documenten ook opgave van de kasstroomsaldi per beleidsitem na
toewijzing van de leningslasten en na interne facturatie.
In de BBC is de Gemeentelijke bijdrage voorwerp van voorafgaande onderhandeling tussen Stad
en OCMW. Er is een politieke afspraak tussen Stad en OCMW dat een overschot aan de Stad
teruggestort wordt waarbij het bij een later tekort opnieuw beschikbaar wordt.

Beoordeling De jaarrekening 2014 bestaat uit 2 delen: opvolging van de beleidsnota en de financiële nota.

1. De beleidsnota.
Er wordt opgave gedaan van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen en van de acties (=
laagste niveau).
Het OCMW-Kortrijk heeft gewerkt met 112 acties waarvan 71% ofwel gerealiseerd zijn ofwel
volgens schema verlopen.

2. De financiële nota.
De balans vertoont een balanstotaal van 125.015.324 EUR (blz 74-75);
Met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten worden volgende begrippen opgenomen:

 Staat van kosten en opbrengsten, vergelijkbaar met de resultaatrekening in een
onderneming.
Er is een verlies van 892.235 EUR (blz 76). In de balansvoorstelling is dit verlies
verrekend lastens het netto-actief.

 Gedane investeringen: 6.369.619 EUR (blz 66-68; 84).
 Uitkomsten op kasbasis (blz 62):

Exploitatiedienst 1.615.543
Investeringsdienst -3.202.672
Andere 3.409.441
Budgettair resultaat boekjaar 1.822.312



Autofinancieringsmarge (blz 63):
Bedrag na budgetwijziging +216.725
Bedrag overeenkomstig jaarrekening +540.335

De BBC-autofinancieringsmarge sluit het best aan bij de vroegere NOB-berekening van de
Gemeentelijke bijdrage. Toch zijn er enkele verschillen: in de NOB werden sommige niet-
kaskosten zoals bv voorzieningen en waardeverminderingen op vorderingen opgenomen in de
berekening van de Gem bijdrage, in de BBC is de autofinancieringsmarge volledig op kasstromen
gebaseerd.

Onderstaand schema geeft de vergelijking tussen beide berekeningen voor 2013 en 2014.

2013 2014 2014-2013

Toegekende gemeentelijke bijdrage a 11.107.183 11.720.398 613.215

Behoefte aan gemeentelijke bijdrage
NOB b
BBC c

10.942.942
10.630.915

11.518.408
11.180.063

575.466
549.148

Saldo te verrekenen met de Stad
NOB a - b
BBC a - c

164.241
476.268

201.990
540.335

37.749
64.067

 De toename 2014 van de Gemeentelijke bijdrage bestaat uit 3% procentuele
verhoging en aanvullend 280.000 EUR voor overname van de kinderopvang.

 Overeenkomstig de NOB-principes bedraagt het overschot 2014 in totaal 201.990
EUR, wat 37.749 hoger is dan in 2013. Toepassing van de BBC-principes biedt voor
2014 een overschot van 540.335 EUR.

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Tussenkomst ter
zitting

Voorzitter Philippe De Coene licht toe dat het OCMW sterk inzet op activering. Raadslid David
Wemel vraagt of het voornamelijk gaat om arbeidsparticipatie of ook om andere vormen van
activering. Philippe De Coene antwoordt dat de inspanningen rond arbeidsactivering aangevuld
worden met andere vormen van dienstverlening en sociale participatie.

Raadslid Johan Coulembier merkt op dat de prijs van de maaltijden aan huis met 50 cent gedaald
is en vraagt of dit ten koste gaat van de kwaliteit. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat dit
niet het geval is. Er is nog extra capaciteit dus we voeren nog promotie. Raadslid Lieve
Vansevenant merkt op dat sommige cliënten nood hebben aan een babbel en betreurt het dat de
maaltijdbedelers daar geen tijd voor hebben.

Raadsleden Els Deleu en Johan Coulembier vragen waarom het tekort in de wijk- en
dienstencentra blijft vergroten. Stafmedewerker Johan Dejonckheere antwoordt dat in 2014
centrum Overleie werd overgenomen van de stad. Er moest daar ook een personeelslid worden
ontslaan met een ontslagvergoeding. Volgend jaar is een beter resultaat te verwachten.

Raadslid Frederik Benoit betreurt het dat het sociaal huisvestingsproject de Dam nog niet geopend
kon worden. Er wordt huurinkomsten ontlopen. Hierdoor zouden de cijfers voor de sociale
woningen nog beter zijn.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De OCMW-jaarrekening 2014 wordt vastgesteld met een balanstotaal van 125.015.324 EUR.
Na inbreng van de Gemeentelijke bijdrage vertoont de staat van kosten en opbrengsten een
verlies van 892.235 EUR;
De autofinancieringsmarge bedraagt 540.335 EUR. Overeenkomstig de afspraken met de Stad
wordt dit bedrag in 2015 aan de Stad beschikbaar gesteld met mogelijkheid tot recuperatie als
het OCMW in een later jaar een negatieve autofinancieringsmarge zou hebben.
In 2014 heeft het OCMW investeringen gerealiseerd voor in totaal 6.369.619 EUR.
[26 mei 2015]

Punt 3 Rapportering na 1ste kwartaal 2015.

Feitelijke Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante



aanleiding beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden.

Actie: Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding
van de invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

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

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

 Bijlagen
o Personeel: VTE per beleidsitem
o Evolutie loonkost OCMW en vzw
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

 Opvolging exploitatiebudget

Opm. De inhoudelijke rapportering over de acties uit het meerjarenplan gebeurt maar per
semester. Volgende rapportering (2015 kwartaal 2) zal opnieuw een luik actierapportering
bevatten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, 1ste kwartaal 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de rapportering na het 1ste kwartaal 2015.
[26 mei 2015]

Punt 4 Verslaggeving van aan raadsleden terugbetaalde communicatiekosten.

Feitelijke
aanleiding

Overeenkomstig artikel 48 van het huishoudelijk reglement, laatst gewijzigd bij raadsbeslissing 23
april 2015, wordt aan de raadsleden sinds 2009 een tussenkomst in de communicatiekosten
toegekend, bedrag geplafonneerd op 500,00 EUR per jaar. Deze kosten moeten verantwoord
worden met bewijsstukken.

Het reglement voorziet dat jaarlijks een verslag van deze terugbetaalde kosten wordt voorgelegd
aan de raad.

Art. Art 48 § 1 Het OCMW kent aan de raadsleden zesmaandelijks een tussenkomst in de
communicatiekosten (vb internetabonnement, printer, printbenodigdheden) toe, voor zover
ze verband houden met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van het mandaat, tot een maximaal bedrag van € 500 per jaar.
§ 2 De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. Raadsleden kunnen een
standaardformulier voor de aangifte downloaden op het extranet. Om te vermijden dat
bepaalde kosten tweemaal terugbetaald worden, bevat het standaardformulier een
verklaring op eer dat het betrokken raadslid geen terugbetaling geniet van andere
instellingen voor dezelfde teruggave; tevens moet een kopie van de facturen erbij gevoegd
worden.
§ 3 Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten
van de raadsleden. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad.
§ 4 De secretaris beoordeelt of deze kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit
artikel.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.



Wetten en
reglementen

 Huishoudelijk reglement artikel 48.

Eerdere
beslissingen

 Raad 25 augustus 2011
 Raad 26 april 2012
 Raad 18 april 2013
 Raad 24 april 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt hierbij verslag gegeven van de in 2014
gedane OCMW-tussenkomsten ‘communicatiekosten’ aan de raadsleden:

Aantal raadsleden → 7
Tussenkomst ‘communicatiekosten’ → 3.349,20EUR

De raad neemt akte van deze kosten.
[26 mei 2015]

Punt 5 Voorstel tot afboeking van oninbare vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

De financiële dienst heeft twee lijsten samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijsten
bevatten

Lijst A - Terugvorderingen sociale dienst: leefloon € 46.304,99
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen € 38.281,96
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 30.605,32

Lijst B - Diverse vorderingen € 15.356,15
€ 130.548,42

De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per
item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder
vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken.

Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2015 vermits in de jaarrekening 2014
als waardevermindering op vorderingen een bedrag van € 448.539,00 geboekt is.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

Hierbij wordt opgave gedaan van de vorderingen die vanaf 2006 overeenkomstig
Raadsbeslissingen jaarlijks afgeboekt zijn.

2006 → 162.996,81 EUR
2007 →  107.933,81 EUR
2008 →    74.567,96 EUR
2009 →    81.322,05 EUR
2010 →  115.712,42 EUR
2011 →  111.168,85 EUR
2012 →  199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR
2014 →   122.948,80 EUR

Bijlagen  Lijst A – Oninbare terugvorderingen sociale dienst: leefloon, huur en huurwaarborgen +
overige steun.

 Lijst B – Andere oninbare vorderingen

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier merkt op dat er ook vorderingen van de woonzorgcentra op de lijst
staan. Luc Sabbe antwoordt dat dit maar een beperkt aandeel is.

Raadslid Dominique Vanbossele vraagt of het kan zijn dat het OCMW steun terug vordert van
cliënten die nu een leefloon krijgen. Raadslid Stéphanie Van Hauwaert sluit zich daarbij aan en
vraagt of de raadsleden dergelijke situaties kunnen melden. Luc Sabbe antwoordt deze absurde
situatie soms voorkomt. We hebben afgesproken met de maatschappelijk werkers dat zij bij alle
aanvragen voor steun tekens vermelden of er nog vorderingen lopen. Het kan ook zijn dat
cliënten het leefloon krijgen andere vormen van steun kwijtgescholden krijgen omdat ze echt
niets hebben.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijsten ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal
bedrag van 130.548,42 EUR.
[26 mei 2015]

Punt 6 Kennisgeving en duiding CBS beslissing Uitpas met sociaal tarief voor mensen in
armoede.

Feitelijke
aanleiding

In September 2015 start de regio Kortrijk met de UitPAS. UiTPAS is een programma met
herkenbare naam dat door Cultuurnet Vlaanderen specifiek ontwikkeld werd ter bevordering van
de vrijetijdsparticipatie van iedereen in de regio en mensen in armoede in het bijzonder. Zuidwest
kreeg als eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband de opdracht om de uitrol van het
project in de eigen regio voor te bereiden.

In het voorjaar van 2014 besliste elk CBS van de regio zuidwest om hiervoor een lokale
projectleider aan te duiden en een lokale werkgroep in het leven te roepen.

De modaliteiten van UiTPAS zuidwest werden verfijnd en besproken in diverse regionale
vergaderingen van stuurgroep en werkgroepen en in de raad van bestuur van zuidwest, voor de
gelegenheid uitgebreid tot alle vrijetijdsschepenen en de OCMW-Voorzitters. UITPAS zuidwest
werd tot slot ook uitgebreid besproken op de burgemeestersconferentie van 13 februari 2015.

Op het CBS van 27 april 2015 werden 3 punten ter goedkeuring aan het College van
Burgemeester en Schepenen voorgelegd (zie ook volledig besluit in bijlage). Punt 2 en 3 houden
verband met de koppeling van de UitPAS aan de E-ID en de hieraan verbonden kosten voor de
Stad Kortrijk. Punt 1 gaat over de doelgroep afbakening van mensen die een sociaal tarief kunnen
genieten. Gezien de focus op mensen in armoede willen we hier vooral punt 1 (doelgroep
afbakening) duiden.

Beoordeling Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om in functie van het kansentarief
‘verhoogde tegemoetkoming met individuele correctie’ te gebruiken als criterium. Dit heeft
geen impact op de huidige tussenkomsten die OCMW Kortrijk verleent voor participatie en sociale
activering voor haar cliënten.

1. Toekenningsvoorwaarden kansentarief:

Standaard is Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Dit is zowel voor de aanvrager als voor de
toekenner erg eenvoudig te controleren aan de hand van een klevertje van de mutualiteit.

- Bij aanvraag ondertekenen mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief een
document waarin staat dat bij wijze van steekproef het KI kan worden opgevraagd.
Op die manier verhogen we de drempel voor mensen met VT. Aan de hand van deze
steekproeven kunnen we nagaan in welke mate er mensen met VT ondanks voldoende
financiële marge toch een sociaal tarief aanvragen.

o KI klein beschrijf (< 750 euro) of huur < 750 euro komt in aanmerking, hogere
bedragen niet (cfr werkwijze vandaag in de wijk en dienstencentra)

- Mensen die geen VT hebben maar wel in een kwetsbare situatie leven, kunnen
aan de hand van een sociaal onderzoek alsnog een Uitpas met sociaal tarief krijgen. Voor
dit sociaal onderzoek moet men langs gaan bij het sociaal huis. Mogelijks kunnen op die
manier mensen die op de grens van armoede balanceren ook gedetecteerd worden en
kan een verdere dienst- of hulpverlening worden opgestart.

- Een Uitpas met sociaal tarief moet jaarlijks hernieuwd worden. Dit omdat het sociaal
tarief gebaseerd is op de feitelijke situatie van mensen. Deze kan wijzigen. Eénmaal het
sociaal tarief is toegekend geldt dit hoe dan ook voor een volledig jaar. Tijdens het jaar
kan het statuut niet worden aangepast.

2. Financiering kansentarief voor mensen in armoede

Principe Uitpas voor mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief:
- 20 % gebruiker
- 40 % vrijetijdsaanbieder
- 40 % lokale overheid.

De 40% tussenkomst van de lokale overheid wordt gefinancierd via:

1. OCMW, middelen fonds voor participatie en sociale activering (FPSA)). Deze
middelen worden jaarlijks toegekend, voorstel tot besteding wordt op de OCMW raad



bekrachtigd. Het tweede luik kinderarmoede wordt niet in rekening gebracht voor de Uitpas.

- Middelen FPSA kunnen enkel worden aangewend voor mensen die een actief
dossier hebben binnen het OCMW. Koppeling met de UitPAS wijzigt niets aan de
besteding van deze middelen, de tussenkomst van OCMW vermindert per deelname van
80% naar 40% (zie basisprincipes in bijlage).

- Totaal bedrag: 44.306 € (deze subsidie wordt in 2015 al verminderd met 20%).
- Op heden wordt deze subsidie ingezet voor individuele tussenkomsten voor OCMW

cliënten en voor collectieve acties.
- Hiervan wordt 60% voorzien voor de individuele tussenkomsten binnen de Uitpas. De

overig 40% wordt behouden voor collectieve acties/samenwerkingen en voor collectieve
acties en individuele tussenkomsten die niet onder de Uitpas zullen vallen
(sportuitrusting, internetabonnement,…).

- Bij grote toename of afname van het aantal individuele aanvragen kan dit percentage per
jaar worden bijgesteld.

- Op heden wordt een individuele tussenkomst voorzien tot 80%, in het Uitpas systeem
zou dit slechts 40% zijn

 Beschikbaar bedrag FPSA binnen Uitpas: 26.616 €

2. Participatiedecreet, middelen die we via een trekkingsrecht krijgen voor
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Deze middelen worden besteed via het lokaal
netwerk Surplus. Coördinatie van dit netwerk gebeurt door Roos Desmet
(cultuurbeleidscoördinator Stad Kortrijk), A’kzie, en Maarten François (3 decretaal verplichte
partners van een lokaal netwerk). Deze middelen worden per 6 jaar toegekend aan de hand
van een afsprakennota. We hebben vorig jaar voor de tweede keer een afsprakennota
ingediend en zijn tot en met 2019 erkend. Voorstel tot besteding van deze middelen wordt
door het lokaal netwerk Surplus bekrachtigd per 6 jaar. Er is de mogelijkheid om jaarlijks bij
te sturen.

- Deze middelen worden enkel aangewend voor mensen met een verhoogde
tegemoetkoming die geen actief dossier hebben bij het OCMW.

- Totaal bedrag: 29.511,94 €
- Op heden wordt deze subsidie ingezet voor individuele tussenkomsten voor mensen met

een verhoogde tegemoetkoming (VT) en voor collectieve acties (cfr. FPSA).
- Hiervan wordt 60% voorzien voor de individuele tussenkomsten binnen de Uitpas. De

overig 40% wordt behouden voor collectieve acties/samenwerkingen en voor individuele
tussenkomsten die niet onder de Uitpas zullen vallen (sportuitrusting,
internetabonnement,…), cfr. SCPF.

- Bij grote toename of afname van het aantal individuele aanvragen kan dit percentage per
jaar worden bijgesteld, cfr. SCPF.

- Op heden wordt een individuele tussenkomst voorzien van 60%, in het Uitpas
systeem zou dit slechts 40% zijn (zie basisprincipes).

 Bedrag decreet binnen Uitpas: 17.707 €

3. Een toelage vanuit de middelen waar de cultuurbeleidscoördinator (Roos Desmet) over
beschikt in functie van publieksverbreding (CUBECO).
- Totaal bedrag: 5.000 €
- Bedrag kan worden opgetrokken indien toename aantal individuele deelnames.
- 60% van deze toelage wordt voorzien voor individuele tussenkomsten Uitpas.

 Bedrag CUBECO binnen Uitpas: 3.000 €

4. Stedelijke fondsen sport, cultuur en jeugd (o.v.)
- Vanuit de verschillende stedelijke vrijetijdsdiensten worden nu reeds eigen middelen

ingezet om participatie van kwetsbare groepen te bevorderen. Bij toename van het
aantal individuele aanvragen kunnen deze middelen deels worden toegevoegd aan de
enveloppe voor de Uitpas.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien vanuit bestaande acties.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  CBS Besluit zitting 27 april 2015
 Basisprincipes Uitpas en overzicht tussenkomst lokale overheid



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lien Claassen verwijst naar de vergadering in OC De Wervel waar dot werd toegelicht. Ze
stelt de vraag of de deelnemende partners hiervoor investeringen zullen moeten doen. Voorzitter
Philippe De Coene antwoordt dat de stad de investeringen heeft gedaan en dat de partners een
toestel zullen krijgen om de identiteitskaarten te lezen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt kennis van de CBS beslissing Uitpas met sociaal tarief voor mensen in armoede.
[26 mei 2015]

Punt 7 Sociale huurwoningen De Nieuwe Lente: afrekening huurlasten en bepalen nieuwe
maandelijkse huurlasten.

Feitelijke
aanleiding

Voor de sociale flats in De Nieuwe Lente werd er een vaste maandelijkse huurlast goedgekeurd
door de OCMW raad van 19 september 2013 per type flat.

Wettelijk kan een OCMW als sociale verhuurder er voor kiezen om een aanpassing van de
huurlasten te doen bij de afrekening van het vorig boekjaar.

Sociale huurders dienen dan bij afsluiting van het boekjaar een afrekening te krijgen van de
betaalde huurlasten, t.o.v. de reële kosten. De OCMW raad kan er ook voor kiezen om een
aanpassing van die huurlasten door te voeren op basis van die jaarlijkse evaluatie.

Beoordeling Uit de afrekening blijkt een inkomst van 24.890 euro en een reële kost van 19.947.75 euro. De
huurders krijgen bij gevolg een vrij grote teruggave van 19,86 % per betaald jaarbedrag.

We stellen voor om de huidige bedragen te verminderen met 15 % per type. Hiermee is rekening
gehouden met de huidige evaluatie van de reële kosten en een eventuele stijging van de
huurlasten in het onderhoud van de sociale flats en in het tuinonderhoud.

In dit voorstel komt de nieuwe huurlast dan voor:
type 1 op 38,25 euro ipv 45 euro
type 2 op 51 euro ipv 60 euro
type 3 op 80,75 euro ipv 95 euro

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Sociaal huurbesluit

Eerdere
beslissingen

 In de zitting van 19 september 2013 werden de huurlasten goedgekeurd per type flat.

Bijlagen  Overzicht van de huurlasten flats De Nieuwe Lente 2014.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lien Claassen vraagt of er ook onverwachte kosten kunnen bij komen. Raadslid
Stéphanie Van Hauwaert sluit zich daarbij aan en stelt dat het voor het kwetsbaar doelpubliek niet
evident zou zijn om op het einde van het jaar te moeten bijpassen. Voorzitter Philippe De Coene
stelt voor om deze afrekeningen goed op te volgen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de afrekening van de huurlasten van de sociale huurwoningen De Nieuwe
Lente en gaat akkoord om de huurlasten voor 2015 te verlagen met 15%.
[26 mei 2015]

Punt 8 Sociale huurwoningen Overleie 41-43: aanpassing intern huurreglement.

Feitelijke
aanleiding

Voor de sociale woningen van het OCMW wordt het huishoudelijk reglement ter goedkeuring
voorgelegd aan de raad:
 De Dam – Kortrijk (23 we) – in aanbouw
 Overleiestraat 41 – 43 – Kortrijk (5 we) – in aanbouw

Voor onze eerste 3 oudere woonprojecten passen wij vrijwillig de huurwetgeving toe en vallen



deze sites nu onder de groep sociale woningen; er was in het verleden nog geen huishoudelijk
reglement opgemaakt.

Voor De Dam en Overleiestraat 41-43 dient het Sociaal Huurbesluit toegepast te worden en is er
een verplichting om een huishoudelijk reglement én intern huurreglement goed te keuren door de
raad.

Het sociaal woonproject De Dam is opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement van de stad, in
het kader van het verlenen van voorrang voor specifieke doelgroepen.

Beoordeling Het sociaal woonproject De Dam is net als het sociaal woonproject De Nieuwe Lente opgenomen
in het lokaal toewijzingsreglement van de stad in het kader van het verlenen van voorrang voor
specifieke doelgroepen. Deze voorrangsmodaliteiten zijn opgenomen in het intern huurreglement
van toepassing bij toewijzing van kandidaat-huurders, op de sociale woonprojecten De Nieuwe
Lente en De Dam De doelgroepomschrijving en absolute voorrang van doelgroepen hierin is
concreet 50 % senioren (55+) en/ of fysisch gehandicapten en 50 % medioren (40+).

Het sociaal woonproject Overleiestraat 41-43 is niet opgenomen in het lokaal
toewijzingsreglement van de stad , betreffende voorrang voor specifieke doelgroepen. Gezien het
hier om aangepaste sociale woningen gaat, is er in eerste instantie voorrang bij toewijzing van
kandidaat-huurders, aan personen, die een fysieke handicap hebben. Als er geen genoeg
kandidaat –huurders zijn die aan die vereisten voldoen, komen kandidaat huurders in
aanmerking die voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving en toewijzing in het kader van het
sociaal huurbesluit.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 In zitting van 21 februari 2013 werd het doelgroepenbeleid t.a.v. serviceflats of
assistentiewonen, sociale woningen en kamer- of logementswonen herzien.

 De woon- en huurovereenkomsten werden gestroomlijnd, vereenvoudigd en juridisch
onderbouwd en goedgekeurd in zitting van 21 maart 2013.

 In zitting van 22 augustus 2013 werd de toewijzingsprocedure voor sociale woningen en
logementskamers en –woningen herzien en goedgekeurd.

 In zitting van 19 september 2013 werden voor de groepen sociale huurwoningen de
basishuurwaarden bepaald alsook voor de doorgangswoningen en het kamer- en
logementswonen.

 In de zitting van 21 november 2013 werd het huishoudelijk reglement en het intern
huurreglement van De Nieuwe Lente goedgekeurd

Bijlagen  huishoudelijk reglement Dam – Kortrijk en Overleie 41-43
 Intern huurreglement De Nieuwe Lente en Dam Kortrijk
 Intern huurreglement Overleie 41-43
 BIJLAGE 1 – schema
 BIJLAGE 2 – Inkomensgrenzen toepasselijk voor inschrijvingen en toewijzingen in 2015

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of deze wachtlijst een andere wachtlijst is dan deze van de sociale
huisvestingsmaatschappijen. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt bevestigend en verwijst naar
de inspanningen van de stad om te werken aan een unieke wachtlijst. Dit is echter een moeilijk
werk en van langdurige aard.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de voorliggende aanpassing van het intern huurreglement.
[26 mei 2015]

Punt 9 Continueren samenwerkingsovereenkomst V.O.R.K. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het opleidingsproject V.O.R.K. bestaat sinds 2006 en wordt sinds de opstart in goede banen
geleid door Mentor vzw, die voor de aansturing, financiering en begeleiding kan bogen op een
uitgebreid en divers netwerk aan betrokken partners. Omdat de vorige overeenkomst,
(niettegenstaande stilzwijgend verlengbaar) ten einde liep op 31/12/2014, wordt vandaag een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.

Beoordeling Het project V.O.R.K. kadert binnen het Plan Nieuw Kortrijk: "Kortrijk is een stad die onderneemt
en deelt." (Engagement 3). Binnen dit engagement vinden we onder meer de ambitie om binnen
de sociale pijler partnerships te ontwikkelen met diverse actoren op de lokale en regionale



arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. Dit project versterkt het mensen (“Power to
the People”, PNK – p22) en ondersteunt bovendien indirect de horeca (Kortrijk houdt van horeca,
PNK – p 21). De samenwerkingsovereenkomst die voorligt, loopt 1 jaar en start op 01/01/2015.
De overeenkomst bevat een mogelijkheid om de overeenkomst telkens stilzwijgend voor 1 jaar te
verlengen, tot uiterlijk 31 december 2019. Uit de overeenkomst stappen kan door middel van een
schriftelijke vraag gericht aan de voorzitter van de stuurgroep, 6 maanden voor het einde van de
overeenkomst. In dat laatste geval stopt de overeenkomst bij het beëindigen van die
opzegtermijn.
Met het project V.O.R.K. willen de partners (oa stad en OCMW Kortrijk, Horeca Vorming
Vlaanderen, VDAB, CVO’s 3 Hofsteden en VIVO, Open School, Mentor, …) de kansen op duurzame
tewerkstelling voor werkzoekenden uit de kansengroepen verhogen. Dit doen ze door middel van
integrale trajecten, die competentie verhogend werken: opleiding tot keukenmedewerker
(technische competenties), attitudetraining (sociale competenties), coaching en stage; en
waarbinnen men begeleidt wordt naar een geschikte tewerkstelling (incl. jobcoaching in functie
van duurzame tewerkstelling).
V.O.R.K. kan sinds het ontstaan goede tewerkstellingsresultaten voorleggen. Deze overeenkomst
wijkt inhoudelijk niet substantieel af van de voorafgaande overeenkomsten. Voor het OCMW
wijzigt er eigenlijk niets en gaat het in hoofdzaak om het ter beschikking stellen van de keuken-,
vergader- en opleidingsinfrastructuur in de Nieuwe Lente.
Deze overeenkomst werd reeds goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen
(zitting 27/04/15).

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst V.O.R.K.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst V.O.R.K., waarvan de tekst als bijlage is
opgenomen, goed.
[26 mei 2015]

Punt 10 Aanvraag bouwvergunning dossier woonzorgcentrum, assistentiewoningen, buurthuis
en infrastructuurwerken Bellegem. Aktename start uitvoeringsontwerp.

Feitelijke
aanleiding

 We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkverklaring van ons zorgstrategisch plan
voor het bouwen van een WZC in Bellegem.

 In zitting van 19 december 2013 keurde de Raad de planning voor het opstellen van het
technisch financieel plan goed.

 In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed
 In zitting van 20 maart 2014 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het

aanstellen van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem goedgekeurd.
 In zitting van 25 juni 2014 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team 3: Buro II & Archi +

I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel. De raad formuleerde in diezelfde zitting
opmerkingen en richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp.

 In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed
 In zitting van 16 oktober 2014 besliste de raad om het dossier in 1 fase uit te voeren en

daarbij te kiezen voor het systeem van prefinanciering voor Vipa en onder deze vorm het TFP
verder op te maken. De raad keurde het voorontwerp goed en gaf opdracht om het
goedgekeurde voorontwerp in te dienen bij het subsidiedossier van V.M.S.W. voor de flats,
het buurthuis en de infrastructuurwerken.

 In zitting van 27 november 2014 besliste de Raad het TFP voor de bouw van het
woonzorgcentrum met het systeem van prefinanciering in te dienen bij Vipa met het oog op
een principieel akkoord tot subsidiëring en het dossier voor de bouw van de
assistentiewoningen, het buurthuis en het dossier infrastructuurwerken ter subsidiëring in te
dienen bij VMSW. In diezelfde Raad werd beslist dat er gestart wordt met de opmaak van het
uitvoeringsdossier zodra ons dossier ontvankelijk verklaard wordt door beide subsidiërende
overheden.

Beoordeling In het schrijven van VMSW van 24/12/2014 en 27/03/2015 ontvingen we respectievelijk de
gunstige advisering van het voorontwerp voor de 24 assistentiewoningen en de
infrastructuurwerken op zorgcampus Bellegem mits ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in
het verslag van de plenaire vergadering van 24 maart 2015.
In het schrijven van 23 april 2015 ontvingen we van Vipa het gunstig advies over het technische
financieel plan en de principiële goedkeuring voor de bouw van het woonzorgcentrum. Dit houdt
geen garantie in voor het definitief principieel akkoord maar wel dat er met de werken mag
gestart worden.



Gezien de hierna vermelde overlegvergaderingen met alle betrokken diensten en de
ontvankelijkverklaring van ons dossier bij zowel Vipa als VMSW werd door de architecten het
dossier voor de bouwaanvraag opgemaakt. In dit bouwaanvraagdossier wordt rekening gehouden
met de opmerkingen geformuleerd door beide subsidiërende overheden. Er zijn echter geen
essentiële wijzigingen t.o.v. het door de Raad goedgekeurde voorontwerp.

Historiek overlegmomenten:
 25 juni 2014 aanstelling BURO II & ARCHI+I als ontwerper project (offerteaanvraag)
 07 augustus 2014 overleg stadsdiensten Kortrijk
 14 augustus 2014 overleg Brandweer
 15 september 2014 overleg Toegankelijkheidsbureau ENTER
 16 september 2014 overleg VMSW
 17 september 2014 overleg stadsdiensten i.v.m. garageweg & infrastructuur
 19 september 2014 overleg Vlaams Expertisecentrum Dementie
 30 september 2014 overleg FAVV
 08 oktober 2014 overleg buurtbewoners omtrent garageweg
 15 oktober 2014 algemene presentatie van het project aan de buurtbewoners
 21 oktober 2014 overleg VIPA, Agentschap Zorg&Gezondheid, Inspectie
 27 oktober 2014 overleg stadsdiensten omtrent infrastructuur
 14 november 2014 overleg VMSW i.v.m. plannen sociale flats + infrastructuur
 01 december 2014 Intentieverklaring CBS ivm publiek en privaat gedeelte van het terrein
 09 december 2014 overleg stadsdiensten Kortrijk
 12 december 2014 ontvankelijkheid ingediend Technisch-Financieel plan bij het VIPA
 24 december 2014 goedkeuring voorontwerpdossier door VMSW (24 flats + infrastructuur)
 08 januari 2015 definitieve goedkeuring RUP
 23 januari 2015 3PO
 24 maart 2015 plenaire vergadering
 02 april 2015 overleg buurtbewoners omtrent garageweg – bevestiging interesse
 13 april 2015 nutsmaatschappijen Watergroep, Proximus en Telenet ivm aansluiting

en openbare watervoorziening voor brandweer
 14 april 2015 overleg VIPA, Agentschap Zorg&Gezondheid, Inspectie + VMSW
 15 april 2015 overleg Brandweer
 21 april 2015 overleg Eandis nutsvoorzieningen en openbare verlichting

Om de realisatie van dit project in Bellegem prioriteit te geven besliste de Raad in zitting van 27
november 2014 om te starten met de opmaak van het uitvoeringsdossier van zodra het
ingediende dossier door VIPA en VMSW ontvankelijk verklaard is.
Facility heeft daarom opdracht gegeven aan de architecten om aan de hand van de huidige
plannen voor de bouwaanvraag het uitvoeringsontwerp op te maken. Het bestek met de wijze van
gunnen en de gedetailleerde raming zal voorgelegd worden op de extra Raad van 20 augustus
2015.

Planning dossierverloop tot start der werken

26 mei 2015: Goedkeuring dossier in de Raad OCMW / bouwaanvraag mag ingediend worden

27 mei 2015: Indienen bouwaanvraag bij Provincie

20 augustus 2015: Voorleggen bestek en gedetailleerde raming en wijze van gunnen

21 augustus 2015: Indienen uitvoeringsdossiers bij VMSW en VIPA (definitief ontwerp)

Afhankelijk van het administratief verloop van het dossier en de aanbestedingsprocedures hopen
we op de werken te starten in 2016. De uitvoeringstermijn is voorzien op 800 kalenderdagen.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art 24.

 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 17 oktober 2013, goedkeuring van zorg-strategisch plan.
 Raad van 19 december 2013, planning technisch financieel plan voor projectfase 1 en 2



 Raad van 23 januari 2014, goedkeuring conceptnota, bouwprogramma en programma van
eisen voor projectfase 1 St Jozef als basis voor het opmaken van een bestek voor het
aanstellen van de ontwerper en als onderdeel van het Technisch financieel plan.

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef
 Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus St Jozef.
 Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp

zorgcampus St Jozef.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus St Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.

 Raad van 27 november 2014, goedkeuring TFP WZC volgens systeem van prefinanciering en
voorontwerp assistentiewoningen, het buurthuis en het dossier infrastructuurwerken en
indienen beide dossiers ter subsidiëring.
Goedkeuring uitbetaling volgende 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.
Beslissing dat er gestart wordt met de opmaak van het uitvoeringsdossier zodra dossier
ontvankelijk verklaard wordt door beide subsidiërende overheden

Bijlagen  Dossier bouwaanvraag opgemaakt door BURO II & ARCHI+I

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lien Claassen verwijst naar het Plan Nieuw Kortrijk waarin staat dat de verkeerssituatie
in Bellegem zal verbeterd worden. Ze vraagt of hiermee wordt rekening gehouden. Directeur
Facility Rik Lambert antwoordt dat de plannen en de mobiliteit rond de zorgcampus in het
bijzonder werden besproken met de dienst verkeer van de Stad. Voorzitter Philippe De Coene
verwijst ook naar de bijkomende parkeerplaatsen die gerealiseerd worden.

Raadslid David Wemel vraagt of er advies werd ingewonnen bij de adviesraad voor personen met
een handicap en of er bij de bouw gewerkt wordt met duurzame en sociale criteria. Directeur
Facility Rik Lambert antwoordt bevestigend. Het advies van de stedelijke adviesraad voor
personen met een handicap werd verwerkt in het bestek. Het gebouw zal uiteraard volledig
toegankelijk zijn. Verder verwijs Rik Lambert naar de inspanningen om een bijna energie-neutraal
gebouw te bouwen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist dat het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II & ARCHI+I mag
ingediend worden.

De raad neemt akte van de start van de opmaak van het uitvoeringsdossier.
[26 mei 2015]

Punt 11 Zorgcampus Bellegem: aanleg van de garageweg. Goedkeuring van de overeenkomsten
met de aanpalers.

Feitelijke
aanleiding

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bellegem voorziet een garageweg achter de zorgcampus waarop de
aanpalende percelen kunnen aansluiten.
Het OCMW moet het initiatief nemen voor de realisatie van de garageweg.

Beoordeling Op het situeringsplan in bijlage zijn de garageweg en de percelen die erop kunnen aansluiten
aangeduid. De percelen A tot en met G kunnen aansluiten op de weg.

Met de eigenaars van deze percelen werd het volgende overeengekomen:

Voorwerp
De aanpalende eigenaar en het OCMW van Kortrijk komen overeen dat er een garageweg wordt
aangelegd op de grond van de aanpaler zoals aangegeven op het plan in bijlage.

Engagement OCMW
Het OCMW engageert zich ertoe om de nodige bouwvergunning voor de weg aan te vragen, te
zorgen voor de uitvoering van de werken en de aansluiting van de bestaande rioleringen. Het
OCMW zal de werken pre-financieren.
Verder zal het OCMW de aanpalende eigenaars recht van doorgang te geven over de garageweg.

Engagement aanpaler
De aanpaler geeft toestemming om de weg aan te leggen op de eigen grond, zoals aangeduid op
het plan en geeft toestemming aan het OCMW om de bouwvergunning aan te vragen bij de



daartoe bevoegde instanties, daartoe zo nodig alle documenten af te leveren, in te dienen en te
ondertekenen.
De aanpaler zal na de realisatie van de weg zijn deel van de kostprijs van de weg (berekend op
het aantal lopende meters) terug betalen aan het OCMW.
De aanpaler zal de andere aanpalende eigenaars het recht van doorgang geven over de
ontsluitingsweg.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Bijlage 1: situeringsplan.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de overeenkomsten met de aanpalers voor de realisatie van de garageweg goed
met volgende engagementen:
 Het OCMW vraagt de bouwvergunning aan, pre-financiert de aanleg van de garageweg en

geeft de aanpalers recht van doorgang.
 De aanpalers betalen na de realisatie hun deel van de kostprijs terug aan het OCMW en

geven elkaar recht van doorgang.

De raad stelt de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid aan om de akten van
recht van doorgang te verlijden.

De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen in de akte.
[26 mei 2015]

Punt 12 Zorgcampus Bellegem: grondruil met aangelande. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Voor de realisatie van de zorgcampus in Bellegem werden zes percelen grond aangekocht. Bij de
verdere studie over de inplanting en de bereikbaarheid van de gebouwen en de aansluiting van de
nutsleidingen bleek dat de ruil van een klein stukje grond een meerwaarde zou kunnen opleveren.

Beoordeling Er wordt voorgesteld om een beperkte oppervlakte te ruilen met de heer Gilles Wynant, eigenaar
van het perceel Bellegemkerkdreef 7 te 8510 Bellegem.

De ruil werd uitgetekend door landmeter Johan Scherpereel (zie plan in bijlage). Volgens het
voorstel staat het OCMW 77m² af in ruil voor 18m² gelegen langs de toegangsweg tot de site.

Gelet op de meerwaarde voor het terrein van het OCMW wordt voorgesteld om deze grondruil met
gesloten beurzen te doen.

Deze grondruil betekent voor het OCMW een technische meerwaarde. Door de tip naast de
parking in eigendom te verwerven kunnen de nutsaansluitingen op een veel eenvoudigere manier
en op eigen terrein tot in de kelder van het gebouw gelegd worden.

Het tweede belangrijke voordeel is dat door de grondruil de achtergevel van de sociale
huurappartementen overal op 10 meter ligt van de perceelsgrens. Dit is in overeenstemming met
de stedenbouwkundige voorschriften. Met de huidige eigendomssituatie ligt de achtergevel op een
bepaald punt maar op 8,27 cm van de perceelsgrens.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Bijlagen  Opmetingsplan van landmeter J. Scherpereel.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de grondruil met gesloten beurzen met de heer Gilles Wynant,
Bellegemkerkdreef 7 te 8510 Bellegem, zoals uitgetekend door landmeter Johan Scherpereel.

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



De raad machtigt de bevoegde commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties hem te
vertegenwoordigen in de akten.
[26 mei 2015]

Punt 13 Aankoop pand voor sociaal restaurant, zorgbedrijf en kinderopvang. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Locatie
Voor de realisatie van het volksrestaurant werd een uitvoerig locatieonderzoek gevoerd waarbij
verschillende panden werden bezocht en onderzocht.

De meest geschikte locatie is de voormalige tapijtenwinkel Gheysens, Doorniksestraat 60 samen
met het aanpalend appartementsgebouw Doorniksestraat 62 (hoek). Het pand “Gheysens” staat
reeds enkele jaren leeg en wordt te koop aangeboden.

Het betreft een handelspand met grote winkelruimtes, kelders, een herenhuis met waardevolle
gevel en magazijn en garage. Het is centraal gelegen en dicht bij het station. Het gebouw heeft
een zeker karakter maar is sterk verouderd.

Dit pand kwam als meest geschikte locatie uit het onderzoek omwille van de centrale ligging en
zichtlocatie, de toegankelijkheid via de Doorniksestraat en de Sint-Jorisstraat en de mogelijkheid
om het volksrestaurant te combineren met kinderopvang en administratieve ruimtes voor het
zorgbedrijf.

Het pand Gheysens staat al een aantal jaren leeg.
Het pand appartementsgebouw bestaat uit 4 appartementen, waarvan er 3 verhuurd zijn.

Oppervlakte
Totale footprint: 727 m²
Totale vloeroppervlakte:

- Deel Gheysens: gelijkvloers en verdieping samen 1839 m²
kelder 578 m²

- Appartementen 4 x 96 m²= 384 m²

Mogelijk project
Er moet een bouwprogramma worden opgemaakt. Dit bouwprogramma zal rekening houden met
volgende elementen:

- De voorgevel kant Doorniksestraat wordt bewaard en gerenoveerd (staat op de
inventaris van waardevolle gebouwen).

- De andere gebouwen, kant Sint-Jorisstraat en appartementen zullen worden afgebroken
en vervangen door een nieuwbouw. Deze zal aansluiten op het bestaande te behouden
gebouw. De nieuwbouw laat ruimte voor een binnentuin voor de kinderopvang.

Globaal projectbudget:

Aankoop 1.395.000

Volksrestaurant 1.200.000

Kinderopvang 700.000

Centrale diensten zorgbedrijf 1.900.000

Ontwerper 8% 304.000

BTW 21% 861.840

Totaal 6.360.840

In het financieel meerjarenplan wordt 6.400.000 euro voorzien (zie verder)

De renovatie van deze panden, met behoud van de gevel aan de Doorniksestraat, zal een
meerwaarde betekenen voor een gekend Kortrijks stadszicht, opvallend bij binnenkomst in
Kortrijk met de trein en langs de tunnel in de Doorniksestraat.

Onderzochte alternatieven
In de uitvoerige prospectie die de keuze van dit pand voorafging werden volgende alternatieve
locaties overwogen:

- Videotheek Eurostar: Potterijstraat 12 en 14
- Kristallijn: St.-Janslaan
- Limelight: Persynstraat
- Casinogebouw: Casinoplein
- Ondernemerscentrum: Leiestraat
- Apotheek: Pluimstraat 45
- Likeurstokerij oud huis Mouliez-Busschaert “Medard”): Veemarkt
- Herenhuis Medard Delbeke: Veemarkt 60 en 62



- Wokrestaurant Chess Café: leegstaand pand Havermarkt 5
- Site CM met oud pand “De Gilde” aan de Wijngaardstraat
- Gelijkvloers gebouw Gutenberg: Gentpoort
- Irish Pub: Kapucienenstraat
- Eigen panden aan de Handboogstraat

Afbeeldingen van het pand

Voorkant Doorniksestraat

Achterkant Sint-Jorisstraat

Beoordeling De aankoopprijs

Er zijn gesprekken en onderhandelingen geweest met beide eigenaars.

De prijs van het pand Gheysens bedraagt: 995.000 euro
De prijs van het pand appartementsgebouw bedraagt: 400.000 euro
Totale aankoopprijs: 1.395.000 euro

De schatting voor beide panden, gemaakt door erkend landmeter-expert Luc Callens, aangesteld
door het OCMW (overeenkomstig art.199/1-3 OCMW-decreet), bedraagt:
Pand Gheysens: 1.232.000 euro
Pand appartementsgebouw: 400.000 euro
Totale schattingsprijs: 1.632.000 euro



De oorspronkelijke vraagprijs voor de panden:
- Pand Gheysens: 1.500.000  1.300.000  1.035.000  995.000 euro
- Pand appartementsgebouw: 500.000  400.000 euro

De aankoopprijs ligt 237.000 euro onder de schattingsprijs.

De aankoopakte zal verleden worden voor een notaris.

Financieel meerjarenplan

Voorzien in het financieel meerjarenplan investeringen:
Administratief centrum: 9.600.000
Sociaal restaurant: 2.000.000
Blokkenhuis: 750.000
Totaal: 12.350.000

Deze voorziene bedragen gingen uit van de bouw van een nieuw administratief centrum voor het
OCMW, gecombineerd met het volksrestaurant in een nieuw te bouwen pand op de locatie hoek
Doorniksestraat / St.-Jorisstraat. Voor de kinderopvang Het Blokkenhuis werd een gezamenlijke
locatie op een andere plaats voor de huidige 2 sites gezocht met aankoopwaarde van 750.000
euro.

Het financieel meerjarenplan investeringen wordt herzien n.a.v. de recente evoluties inzake de
integratie van het OCMW in de stad en de oprichting van een zorgbedrijf.

De beoogde locatie wordt hertekend conform de coalitieafspraken met volgende functies: sociaal
restaurant, zorgbedrijf en kinderopvang.

Het financieel meerjarenplan zal worden aangepast van 12.350.000 euro naar 6.400.000 euro,
inclusief aankoop van de panden.

investeringen desinvestering subsidie schenking investeringen desinvestering subsidie schenking

administratief centrum 9 600 000

sociaal restaurant 2 000 000

blokkenhuis 750 000

geïntegreerd project 12 350 000 6 400 000

WZC Bellegem 18 125 000 6 850 000 18 125 000

WZC St-Jozef

°start bouw in 2019 25 600 000 9 439 000

°start bouw in 2021 7 000 000

Overleie 60-64

°renovatie 1 000 000

°verkoop 300 000 550 000

Kamers St-Denijsestraat

°nieuwbouw 950 000 450 000

°verkoop 60 000

Dienstencentrum Kortrijk-Zuid 1 000 000

Grond Waasten

°verkoop 2015 2 125 000 1 425 000

Woningen Handboog

°verkoop in 2016 500 000

Achturenhuis

°verkoop 150 000 250 000

SUBTOTAAL 59 025 000 2 575 000 16 739 000 0 31 525 000 2 785 000

diversen + uitbreiden periode: 32 061 690 24 517 215 13 166 958 332 000 32 065 690 24 007 215 13 166 958 332 000

Site hospitaal

°verkoop in 2023 2 580 000

TOTALEN 91 086 690 27 092 215 29 905 958 332 000 63 590 690 29 372 215 13 166 958 332 000

Netto-uitgave 33 756 517 20 719 517

MEERJARENPLAN: SIMULATIE I SIMULATIE II

De functies

1. Volksrestaurant

Het Plan Nieuw Kortrijk en het armoedebestrijdingsplan voorzien de realisatie van een sociaal
restaurant, waar gezonde en betaalbare voeding wordt aangeboden zonder verstoring van
het marktaanbod. Dit sociaal restaurant of volksrestaurant richt zich in eerste instantie naar
mensen in armoede, maar zal ook breed toegankelijk zijn voor andere doelgroepen, vooral
voor mensen die vandaag niet op restaurant gaan. Het volksrestaurant zal een open, hip en



trendy inrichting krijgen, aantrekkelijk en laagdrempelig, goed zichtbaar in de stad.

De locatie van het beoogde pand is ideaal voor het volksrestaurant: in het stadscentrum,
goed zichtbaar, goed bereikbaar.

Het volksrestaurant zal plaats bieden aan een opleidingskeuken, waar laaggeschoolde
mensen een basisopleiding krijgen om aan de slag te kunnen in de Horeca. Dit zal gebeuren
in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen en met de VDAB.
Het horecaproject VORK zal hierin worden opgenomen.

De prijzen zullen normale marktprijzen zijn, met mogelijkheid voor korting voor specifieke
doelgroepen.

Horeca Vlaanderen kan zich vinden in het principe van een sociaal restaurant, op voorwaarde
dat dit niet marktverstorend werkt, maar wel (wat zij noemen) horecaversterkend.
De voorwaarden zijn:
- Hanteren van marktconforme prijzen, met sociale correcties voor welomschreven

doelgroepen in een sluitend toekenningssysteem
- Het restaurant is zelfbedruipend en rendabel voor gewone klanten. Wel akkoord met

subsidies voor specifieke doelgroepen.
- Exploitatie binnen PC302, dit wil zeggen: dezelfde lonen hanteren als andere

horecazaken.
- Opleidingskeuken voor toeleiding naar de horeca van kwalitatief opgeleid personeel.

Aan Piet Lareu, beleidsmedewerker van de directie welzijn, wordt de opdracht gegeven om
een exploitatieconcept uit te werken dat beantwoordt aan de voormelde doelstellingen,
voorwaarden en kenmerken.

2. Zorgbedrijf

De conceptnota Minister Homans
De OCMW’s integreren op 1 januari 2019 in de gemeenten. De conceptnota van Minister
Homans houdt in dat alle activiteiten van het OCMW Kortrijk dienen opgenomen te worden in
de Stad Kortrijk.

Een alternatief, dat ook ten volle wordt ondersteund door minister Homans en de Vlaamse
Regering, is het verzelfstandigen van de zorgactiviteiten. Daarvoor zijn momenteel reeds de
nodige decretale instrumenten voorhanden, met name in Titel VIII, hoofdstukken 1 en 4 van
het OCMW-decreet.

Een “zorgbedrijf” is de naam voor het extern verzelfstandigde agentschap (EVA) met
rechtspersoonlijkheid, waarin de zorgactiviteiten worden ondergebracht.

We zijn ervan overtuigd dat een zorgbedrijf de meest efficiënte vorm is voor het exploiteren
van de zorgactiviteiten. Het gaat grotendeels over zeer specifieke dienstverlening aan zwaar
zorgbehoevende mensen, 7/7 en 24/24.

De vzw Zrs.Augustinessen
Een zorgbedrijf biedt ook een uitweg voor de vzw Zusters Augustinessen. De samenwerking
met de vzw ZA is financieel voordelig voor het OCMW. Het private statuut van het personeel
levert op jaarbasis volgende voordelen op:

Meeropbrengst derde luik RIZIV-financiering: 700.000
Minkost RPR: 420.688
Totaal: 1.120.688 / jaar

Rechtsvorm
Er zijn twee mogelijke rechtsvormen:
- Titel VIII, hfdst.1 OCMW-decreet: publieke OCMW-vereniging

 Deelgenoten: OCMW, ev. andere openbare partners (bv. Stad), ev. private
partner

 Gerund zoals een OCMW (RPR, BBC)
 Bestuur: OCMW-raadsleden en afgevaardigden van andere deelgenoten
 Vb.: Zorgbedrijf Roeselare, Antwerpen

- Titel VIII, hfdst.4 OCMW-decreet: private OCMW-vereniging: enkel voor WZC
 Deelgenoten: OCMW, verplicht private partner, ev. openbare partners
 Wordt een vzw (cfr. AZ Groeninge)
 Enkel voor woonzorgcentra
 Vb.: WZC Blijvelde Kortemark, WZC Amphora Wingene

Onze voorkeur gaan uit naar de publieke rechtsvorm, omdat daarin alle zorggerelateerde
activiteiten kunnen worden ondergebracht.



We laten ons juridisch ondersteunen door een raadsman, gespecialiseerd in deze materie:
Mr. Tom De Gendt.

Welke diensten?
Volgende diensten kunnen worden opgenomen in het zorgbedrijf:

- De 5 Woonzorgcentra
- Dagverzorgingscentrum
- Zorgwonen: serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen
- Thuiszorgdiensten poetsdienst, maaltijdendienst, personenalarm, gezinshulp
- Kinderopvang: Blokkenhuis, Puzzel, Opvanggezinnendienst
- Nog twijfel over de lokale dienstencentra - wijkteams
- Maaltijdenproductie keuken DNL voor residenten, LDC en andere diensten (intern of extern)
- Zorggerelateerde ondersteunende diensten

Personeel (cijfers obv bestand 31/12/14)
Het personeel, verbonden aan de zorggerelateerde diensten wordt overgenomen door het
zorgbedrijf.
Het gaat in het totaal over een 720-tal personen (546 VTE) in de dienstopgave hierboven.
Dan blijven er een 130-tal personen of 117 VTE, voor overdracht naar de Stad (exclusief
leerwerknemers).

Budget
In budget 2016 op basis van het meerjarenplan 27.11.2014 en op basis van hogervermelde
dienstindeling geeft dit volgende verdeling:

ZORGBEDRIJF OVERIGE DIENSTEN

Dienst Gemeentelijke
bijdrage

Dienst Gemeenteli
jke

bijdrage

Gemeentefonds 0 Gemeentefonds -2.780.870

Financiële
aangelegenheden

0 Financiële
aangelegenheden

-59.281

Privaat
patrimonium

200.000 Privaat
patrimonium

319.528

Politieke organen 25.000 Politieke organen 280.031

Adm. & adm.
overheadkosten

400.000 Adm. & adm.
overheadkosten

523.407

Beleidsteam Beleidsteam 373.278

Financiële dienst 400.000 Financiële dienst 212.075

Personeelsdienst 350.000 Personeelsdienst 398.142

Ziekenhuizen Ziekenhuizen -14.680

Sociale dienst Sociale dienst 3.841.798

Activering Activering 3.275.982

Overig sociaal
beleid

Overig sociaal
beleid

891.476

Wonen 574.514 Wonen

Kinderopvang 394.713 Kinderopvang

Thuiszorg 406.210 Thuiszorg

Wijk- en
buurtcentra

1.891.960 Wijk- en
buurtcentra

Woonzorgcentra 301.755 Woonzorgcentra

De Kolleblomme 59.650 De Kolleblomme

TOTAAL 5.003.802 TOTAAL 7.260.886

Patrimonium
De conceptnota Min. Homans vermeldt dat alle onroerende eigendommen van het OCMW
worden overgedragen naar de stad. Het zorggerelateerde patrimonium (gebouwen WZC,
serviceflats, …) zal mee moeten overgaan naar het zorgbedrijf. De onroerende goederen
verworven via erfenissen en legaten met sociaal of zorgdoel zouden dit oorspronkelijke doel
moeten behouden.

Het pand biedt ruimte aan de centrale diensten van het zorgbedrijf.

3. Kinderopvang

Het kinderdagverblijf Het Blokkenhuis zit momenteel verspreid over twee locaties: De
Condédreef en de Sint-Janslaan.
Dit stelt problemen naar personeelsbezetting en naar leidinggeven.



Het samenbrengen van de twee Blokkenhuizen op 1 locatie zal tegemoet komen aan een
efficiëntere exploitatie.

Momenteel zijn er 26 plaatsen
Op de locatie kan er ruimte voorzien worden voor 45 plaatsen. Dit houdt een
capaciteitsuitbreiding in van 19 plaatsen.

De locatie van het project is ideaal voor inplanting van kinderopvang: bereikbaar voor
gezinnen uit de binnenstad. Het binnenstedelijk gebied is één van de blinde vlekken inzake
het aanbod aan kinderopvang.

Financiële
toetsing

Budget 12.350.000 EUR

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Besluitvormings-
proces

 Vast Bureau 12 mei 2015

Tussenkomst ter
zitting

Voorzitter Philippe De Coene deelt mee dat het pand drie functies kan combineren. Er werd 12,3
miljoen euro voorzien. Door de integratie van de drie functies kan dit voor 6,4 miljoen. Het
betreft een mooi gebouw op een centrale ligging. De realisatie van de opleidingskeuken van het
volksrestaurant zou gebeuren met steun van Horeca Vlaanderen. Hierover zijn we nog in
onderhandeling. Voor de realisatie van het gebouw werken we met een zeer strakke planning om
begin 2018 te kunnen openen.

Raadslid Els Deleu vindt het moeilijk om een kinderopvang uit te baten zonder ruimte
parkeermogelijkheden. Voorzitter Philippe De Coene verwijst naar de huidige locatie van de
kinderopvang in de sint-Jansstraat waar er ook weinig parkeermogelijkheden zijn. Het pand in de
Doorniksestraat is beter bereikbaar dan de huidige locatie. Raadslid Stéphanie Van Hauwaert
verwijst naar de toekomstplannen met de stationsomgeving. De verkeerssituatie zal daar ook
verbeteren.

Raadslid Johan Coulembier zegt dat Poverello daar zeer dicht bij ligt. Daar worden ook goedkope
maaltijden aangeboden. Hij twijfelt eraan dat minder behoede mensen zullen gaan eten tussen
andere mensen. Raadslid Els Deleu sluit zich daarbij aan en zegt dat voor veel mensen de
maaltijden aan huis nog te duur zijn. Misschien moeten we ons focussen op de mensen leren
gezonder koken. Voorzitter Philippe De Coene zegt dat de opleidingskeuken ook daarvoor kan
gebruikt worden. Verder zegt de Voorzitter dat Poverello inderdaad goedkope maaltijden aanbiedt
maar dat slecht een bepaald publiek wordt aangetrokken en geen mix zoals met het
volksrestaurant beoogd wordt.

Raadslid David Wemel zegt dat hij gelooft in het project op deze locatie. Verder gelooft hij ook in
de combinatie van de functies. Hij vindt het positief dat een lokaal bestuur hierin investeert en
vindt dat dit in handen van het lokaal bestuur moet blijven. Verder stelt hij voor om de discussie
rond het zorgbedrijf nog ten gronde te voeren in de raad en betreurt hij dat de communicatie
rond dit project niet eerst naar de raadsleden werd gedaan.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de discussie rond het zorgbedrijf nog in de raad
gevoerd zal worden en dat we bijgestaan zullen worden door een externe expert in deze materie.

Stemmen Raadsleden Philippe De Coene, Frederik Benoit, Lien Claassen, Stefanie Demeyer, Hilde
Overbergh, Dominique Vanbossele, Stephanie Van Hauwaert en David Wemel stemmen voor.

Onthouding door raadsleden Johan Coulembier, Els Deleu, Lieve Vansevenant en Carine
Vercleyen.

Besluit De raad beslist tot de aankoop van het pand voormalige tapijtenwinkel Gheysens, gelegen
Doorniksestraat 60 te 8500 Kortrijk en kadastraal gekend in de eerste afdeling, sectie G nr. 506h,
voor de prijs van 995.000 euro.

De raad beslist tot aankoop van het appartementsgebouw gelegen Doorniksestraat 62 te 8500
Kortrijk en kadastraal gekend in de eerste afdeling, sectie G deel nr. 506h voor de prijs van
400.000 euro.

De raad gaat principieel akkoord om deze twee panden te verbouwen tot een geheel dat dienstig
zal zijn voor de functies volksrestaurant, kinderopvang van 45 plaatsen en centrale diensten
zorgbedrijf, voor een geraamd budget van 6.400.000 euro.

De raad beslist uitdrukkelijk dat met de goedkeuring van dit dossier nog geen enkele beslissing



genomen wordt over het zorgbedrijf. De lijst met mogelijke diensten die naar een eventueel
zorgbedrijf zouden overgedragen worden is louter indicatief.

De raad stelt notaris Bauduin Moerman aan voor het verlijden van de aankoopakte en machtigt
de voorzitter en de waarnemend secretaris tot het vertegenwoordigen van het OCMW bij het
ondertekenen van de aankoopakte.
[26 mei 2015]

Punt 14 Leveren en plaatsen van vaatwasmachines. Goedkeuring gunning.

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 de 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 productiekeukens met semi-industriële vaatwassers op de afdelingen.

Beoordeling In dit kader werd een bestek met nr. 20150421/RL/OPMB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 89.800,00 exclusief BTW of € 108.658,00
inclusief 21% 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
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-507078 werd gepubliceerd op 20 maart 2015 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 april 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 december 2015.

Er werden 7 offertes ontvangen:
 CD-CONSTRUCTS BVBA, Ovenstraat 6 te 8800 Roeselare (€ 80.360,00 exclusief BTW of

€ 97.235,60 inclusief 21% BTW);
 Goldman, Kortrijksestraat 53 te 8770 Ingelmunster (€ 82.255,00 exclusief BTW of

€ 99.528,55 inclusief 21% BTW);
 MAGEC NV, Eeckhoudtstraat 18 te 1670 Pepingen (€ 69.028,00 exclusief BTW of € 83.523,88

inclusief 21% BTW);
 BOUCHE MATHIEU BVBA, De Wijngaard 14 te 9910 Knesselare (€ 69.560,00 exclusief BTW of

€ 84.167,60 inclusief 21% BTW);
 METOS NV, Gentsesteenweg 518A te 9300 Aalst (€ 57.884,06 exclusief BTW of € 70.039,71

inclusief 21% BTW);
 SABEMAF SA, Industriezone Zuid III, Industrielaan 4 te 9320 Erembodegem (€ 60.115,50

exclusief BTW of € 72.739,76 inclusief 21% BTW);
 Stevens Commercial, Oostkaai 48 te 8900 IEPER (€ 96.749,22 exclusief BTW of € 117.066,56

inclusief 21% BTW);

Op 6 mei 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.

Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score)

Nr. Naam
Prijs
max 60

Duurzaam-
heid
max 25

Techn.
waarde
max 15

Totaal
Score

Prijs incl. btw*

4 BOUCHE MATHIEU BVBA 49,93 25 13 87,93 € 84.167,60

5 METOS NV 60 15,5 8 83,50 € 70.039,71

6 SABEMAF SA 57.77 12 8 77,77 € 72.739,76

1 CD-CONSTRUCTS BVBA 43,22 20 13 76,22 € 97.235,60

3 MAGEC NV 50,31 11,5 8 69,81 € 83.523,88

2 Goldman 42,22 15 8 65,22 € 99.528,55



7 Stevens Commercial 35,9 18 8 61,90 € 117.066,56

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 BOUCHE MATHIEU BVBA, De Wijngaard 14 te 9910 Knesselare, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 69.560,00 exclusief BTW of € 84.167,60 inclusief 21% BTW mits het
verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden).

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

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 maart 2015: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze leveren en
plaatsen vaatwasmachines

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

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Leveren en plaatsen van
vaatwasmachines”, 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 BOUCHE MATHIEU BVBA, De Wijngaard 14 te 9910 Knesselare,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 69.560,00 exclusief BTW of € 84.167,60
inclusief 21% BTW mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150421/RL/OPMB.
[26 mei 2015]

Punt 15 Raamcontract voor onderhoud en vervanging van brandbestrijdingsmiddelen voor
OCMW Harelbeke, Stad Harelbeke, OCMW Kortrijk, OCMW Izegem, Stad Izegem,
Zorgbedrijf Roeselare, Gemeente-OCMW Langemark-Poelkapelle en Gemeente-Sociaal
Huis Kuurne met een looptijd van 5 jaar. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze en mandaat aan OCMW Harelbeke om op te treden als
opdrachtencentrale.

Feitelijke
aanleiding

Tot op heden verliep het onderhoud en de vervanging van blustoestellen en automatische
blusinstallaties (van dampkappen) nog niet via een raamcontract. Controle en onderhoud gebeurt
momenteel door verschillende firma’ s. Dit is historisch zo gegroeid. Gezien het aantal
blustoestellen die wij bezitten, 230 stuks en 4 automatische blusinstallaties, is het verplicht om dit
contract via de wet op de overheidsopdrachten aan te besteden.
Op het aankopersoverleg met andere West-Vlaamse OCMW-besturen kwam in 2010 reeds het
voorstel om samen te werken waar mogelijk en bij grotere dossiers een aankoopcentrale op te
richten waarbij één OCMW een trekkende rol speelt. De aankoopcentrale treedt op als
aanbestedende overheid en verwerft diensten in eigen naam ten behoeve van andere
aanbestedende overheden, waarbij vervolgens andere aanbestedende overheden hun bestellingen
rechtstreeks plaatsen bij de leverancier of dienstverlener. De facturen worden door de leverancier
of dienstverlener dan ook rechtstreeks naar ieder deelnemend bestuur gestuurd.

Voor het dossier blusmiddelen bleken OCMW Harelbeke, Stad Harelbeke, OCMW Kortrijk, OCMW
Izegem, Stad Izegem, Zorgbedrijf Roeselare, Gemeente-OCMW Langemark-Poelkapelle en



Gemeente-Sociaal Huis Kuurne geïnteresseerd in een groepsaankoop. OCMW Harelbeke stelde
voor om voor dit dossier de trekkersrol op zich te nemen.
OCMW Harelbeke stelde voor om in naam van alle geïnteresseerde besturen een lastenboek op te
stellen.
De duur van het raamcontract wordt vastgelegd op 5 jaar. Dit omdat enkele types controle slechts
om de 5 jaar worden uitgevoerd.
De toewijzing gebeurt voor alle besturen samen.
De bestelling en de facturatie gebeurt tussen elk individueel bestuur en de leverancier.

We stelden met de afgevaardigden van de deelnemende besturen in gezamenlijk overleg de
lastvoorwaarden en de raming op.
Als gunningswijze wordt geopteerd voor open aanbesteding zodat de prijs het enige
gunningscriterium is.
De raming voor OCMW Kortrijk bedraagt €8.000 per jaar of €40.000 voor de duur van het
voorgestelde raamcontract.

Beoordeling onderhoud en vervanging van brandbestrijdingsmiddelen voor OCMW Harelbeke, Stad Harelbeke,
OCMW Kortrijk, OCMW Izegem, Stad Izegem, Zorgbedrijf Roeselare, Gemeente-OCMW
Langemark-Poelkapelle en Gemeente-Sociaal Huis Kuurne met een looptijd van 5 jaar werd op
20/5/2015 een bijzonder bestek met nr. 2015/007 opgesteld door OCMW Harelbeke.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.

Financiële
toetsing

Budget Gebudgetteerd bij de onderscheiden instellingen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25, 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.

Bijlagen  Lastenboek 2015/007

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt waarom er enkel op prijs wordt geselecteerd en niet gewerkt wordt
met andere criteria. Er bestaan ook ecologische brandblussers. Hij verwijst ook naar het project
de groene vlam. Directeur Facility Rik Lambert stelt voor om deze opmerking over te maken aan
OCMW Harelbeke die optreedt als opdrachtencentrale.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bijzonder bestek met nr. 2015/007 van 20/5/2015 voor de opdracht “Raamcontract
onderhoud en vervanging van brandbestrijdingsmiddelen voor OCMW Harelbeke, Stad Harelbeke,
OCMW Kortrijk, OCMW Izegem, Stad Izegem, Zorgbedrijf Roeselare, Gemeente-OCMW
Langemark-Poelkapelle en Gemeente-Sociaal Huis Kuurne met een looptijd van 5 jaar”, opgesteld
door OCMW Harelbeke, wordt goedgekeurd.
Bovengenoemde opdracht zal gegund worden bij wijze van open aanbesteding.
OCMW Kortrijk geeft een mandaat aan OCMW Harelbeke om in haar naam bij de gunning en de
uitvoering van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
[26 mei 2015]

Punt 16 Raamovereenkomst voor de levering van banden voor voertuigen en gerelateerde
diensten. Volmacht aan Stad Kortrijk voor het organiseren van de prijsaanvraag voor
samenaankoop. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De stad wenst opnieuw een raamcontract af te sluiten voor het leveren op afroep van banden
voor voertuigen en gerelateerde diensten voor een periode van 1 jaar en stelde hiervoor een
dossier op.



Gezien we de vorige jaren ook samen met de stad Kortrijk een gezamenlijk dossier opstelden
vervalt ook ons contract in juli 2015.
De stad stelt voor om zelf de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het
vastleggen van dit raamcontract op zich te nemen.

Beoordeling Gezien ons huidig contract op 15/07/2015 afloopt moet het OCMW een nieuwe prijsvraag
organiseren.
De stad Kortrijk stelt voor om in naam van de stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk, de vzw’s van de
stad Kortrijk, politiezone Vlas, AGB Parko en Brandweer Kortrijk een lastenboek op te stellen met
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De gemeenschappelijke raming bedraagt €70.000/jaar excl. BTW
Stad Kortrijk vraagt volmacht te krijgen van het OCMW om in gemeenschappelijke naam de
materiële organisatie van de gunningsprocedure voor het aanduiden van een leverancier voor het
raamcontract op zich te nemen.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Bijlagen  Lastenboek opgesteld door de Stad Kortrijk

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of het juridisch mogelijk is om andere organisatie ook te laten
deelnemen. Concreet denkt hij aan Mentor, BND en SVK De Poort. Directeur Facility antwoordt
bevestigend. Het OCMW tekent in bij de Stad.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad geeft volmacht aan Stad Kortrijk om in gemeenschappelijke naam de materiële
organisatie van de gunningsprocedure inzake het vastleggen van het raamcontract voor levering
op afroep van banden voor voertuigen en gerelateerde diensten op zich te nemen.
[26 mei 2015]

Punt 17 Verkoop pand Sint-Denijsestraat 81. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is sinds 11 mei 2011 eigenaar van het pand Sint-Denijsestraat 81. Dit logementshuis
werd aangekocht voor € 65.000. Het voordeel van het pand was de ligging en de
stedenbouwkundige vergunning als logementshuis.

De Stad Kortrijk voert een streng beleid inzake kamerbewoning. Het te slopen pand is erkend,
deze erkenningen worden behouden als er een nieuw project gerealiseerd wordt op dezelfde
locatie. Op een ander adres zouden nieuwe logementen niet toegestaan worden.

In de zitting van 15 maart 2012 keurde de raad het voorontwerp goed met de bijhorende raming
voor het slopen en heropbouwen van het pand tot wooncomplex met winkel, studio aangepast
voor andersvaliden en 7 kamers voor alleenstaanden.

De raad gaf tevens opdracht aan facility om een stedenbouwkundig attest aan te vragen en een
subsidieaanvraag te doen bij VMSW.

Het pand werd in 2010 reeds onbewoonbaar verklaard, is inmiddels zeer bouwvallig geworden en
onlangs werd er huiszwam vastgesteld.

Beoordeling Van de VMSW vernamen we dat door een interne beleidswijziging dit project niet meer in



aanmerking komt voor subsidie. Er bestaan bij de VMSW namelijk geen voorschriften voor
kamerbewoning. Er wordt enkel met normen uit de sociale woningbouw gewerkt. We pasten ons
voorontwerp, op aanbeveling van de VMSW daarom aan die normen aan (verschillen vooral op
vlak van oppervlakte).
Maar nu is er bij de VMSW een wijziging in de interpretatie van de interne richtlijnen die er voor
zorgt dat een project voor kamerbewoning alsnog niet in aanmerking kan komen voor subsidie.

Na de analyse van de impact van dit project (zonder subsidies) op het jaarlijks OCMW-tekort
wordt voorgesteld om dit project niet uit te voeren en het pand te verkopen. De verkoop zou er
ook voor zorgen dat het OCMW geen leegstandstaks meer moet betalen vanaf de akte.

De stopzetting van het bouwproject bekent wel dat architect Demeyere nog vergoed moet worden
voor zijn geleverde prestaties. Deze vergoeding bedraagt € 11 366,95. (zie bijlage).

De schatting van het pand dateert van 2011. We stellen voor om een landmeter-expert aan te
stellen om de schatting te actualiseren. Deze schattingsprijs wordt dan de instelprijs bij de
openbare verkoop.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 15 maart 2012 met de goedkeuring van het voorontwerp.
 Bespreking op het vast bureau van 10 februari 2015 en 5 maart 2015.

Bijlagen  Afrekening van architect Demeyere

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of er een alternatief is voor de woningen die daar zouden
gerealiseerd worden. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de nood werd onderzocht maar
zeer moeilijk objectief in kaar te brengen is. Eigenlijk moeten we ons de vraag stellen wat we
daarmee precies in stand houden. Misschien is het beter dat mensen die zich niet meer dan een
kamer kunnen veroorloven zich inschrijven in projecten met begeleid wonen. Meestal is daar dan
betere begeleiding.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de openbare verkoop van het pand Sint-Denijsestraat 81 met de
geactualiseerde schattingsprijs als instelprijs.

De raad stelt notaris Frederic Opsomer, Doorniksewijk 40 te Kortrijk, aan om het pand openbaar
te verkopen aan de hoogste bieder.

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

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.

De raad gaat akkoord met de afrekening van architect Demeyere voor het bedrag van €
11.366,95 voor de geleverde prestaties in dit dossier.
[26 mei 2015]

Punt 18 Verkiezing van twee afgevaardigden in de algemene vergadering van de vereniging
“W13”.

Besluit Punt uitgesteld naar de volgende zitting.
[26 mei 2015]

Punt 19 Aanstelling van beheerders in raad van beheer W13.

Besluit Punt uitgesteld naar de volgende zitting.
[26 mei 2015]



Punt 20 Varia

Besluit  Het OCMW is uitgenodigd om een toelichting te geven rond het project kinderen eerst op de
ESN-conferentie.

 Vergadering VOT op vrijdag 5 juni. Gelieve een volmacht te geven als u niet kan aanwezig
zijn.

[26 mei 2015]


