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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Aanstelling afgevaardigden voor de algemene vergadering van W13.

3. Aanstelling beheerders in de raad van bestuur van de vereniging W13.

4. Nieuw huishoudelijk reglement De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

5. Samenwerkingsovereenkomst met LOGO vzw. Voorstel tot verlenging.

6. Samenwerkingsovereenkomst met DYSO. Voorstel tot goedkeuring.

7. Ondertekenen samenwerkingsakkoord “Budget In Zicht” Zuid-West-Vlaanderen.

8. Aanstellen ontwerpers voor realisatie van volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor zorgbedrijf.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

9. Aankoop van elektrische dienstfietsen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Armengoed Bissegem. Voorstel tot verkoop van de gronden in natuurgebied aan Natuurpunt.

11. Eindepachtregeling perceel in Bissegem. Voorstel tot goedkeuring.

12. Varia.

GESLOTEN ZITTING
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Onderwerp Aanstelling afgevaardigden voor de algemene vergadering van W13.

Indiener An Spriet

Doelstelling Installatie bestuur OCMW-vereniging W13.

Feitelijke
aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn richtte bij besluit van 22 januari 2015 de OCMW-vereniging
W13 op, samen met de OCMW’s van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem en met
het CAW Zuid-West-Vlaanderen.
De gemeenteraad keurde de oprichting, alsook de statuten goed op 9 februari 2015.
De Vlaamse Regering keurde de oprichting, alsook de statuten goed op 23 april 2015.
De oprichtingsakte werd verleden te Kortrijk op 24 april 2015.

Beoordeling De bestuursorganen van de vereniging W13 dienen te worden opgericht.

De installatievergadering vindt plaats op 26 juni 2015.

Overeenkomstig art. 10 van de statuten, vaardigt elke deelgenoot twee stemgerechtigde
vertegenwoordigers af voor de algemene vergadering.
De secretaris kan de vergaderingen van de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 1.
Statuten vereniging W13

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 22 januari 2015 tot oprichting van de vereniging W13

Besluitvormings-
proces

 Gemeenteraadsbesluit 9 februari 2015 tot goedkeuring van de oprichting van W13
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2015 tot goedkeuring van de oprichting van

W13

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist tot aanstelling van 2 afgevaardigden in de algemene vergadering van de
vereniging W13.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 juni 2015 | punt 3

Onderwerp Aanstelling van beheerders in raad van beheer van de vereniging W13.

Indiener An Spriet

Doelstelling Installatie bestuur OCMW-vereniging W13

Feitelijke
aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn richtte bij besluit van 22 januari 2015 de OCMW-vereniging
W13 op, samen met de OCMW’s van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem en met
het CAW Zuid-West-Vlaanderen.
De gemeenteraad keurde de oprichting, alsook de statuten goed op 9 februari 2015.
De Vlaamse Regering keurde de oprichting, alsook de statuten goed op 23 april 2015.
De oprichtingsakte werd verleden te Kortrijk op 24 april 2015.
De oprichtingsakte, houdende statuten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op ……..
Daardoor kreeg W13 rechtspersoonlijkheid.

Beoordeling De bestuursorganen van de vereniging W13 dienen te worden opgericht.

De installatievergadering vindt plaats op 26 juni 2015.

Art. 226 van het OCMW decreet bepaalt dat de OCMW’s vertegenwoordigd zijn door raadsleden.

Overeenkomstig art.22 van de statuten van de vereniging W13, vaardigt elke deelgenoot één
stemgerechtigde afgevaardigde en één expert met raadgevende stem af. De secretaris of een
door hem/haar aangestelde vervanger maakt deel uit van de raad van beheer met raadgevende
stem, in dat geval is deze de expert.

De raad verkoos in deze zitting de raadsleden … en … als afgevaardigden van de algemene
vergadering.
De leden van de raad van beheer maken deel uit van de algemene vergadering.
De raad dient één van de afgevaardigden van de algemene vergadering aan te duiden als
afgevaardigde in de raad van beheer.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 1.
Statuten vereniging W13

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 22 januari 2015 tot oprichting van de vereniging W13

Besluitvormings-
proces

 Gemeenteraadsbesluit 9 februari 2015 tot goedkeuring van de oprichting van W13
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2015 tot goedkeuring van de oprichting van

W13

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist,
 …………… wordt aangesteld tot afgevaardigde in de raad van beheer van W13.

 Waarnemend secretaris An Spriet wordt aangesteld als lid van de raad van beheer met
raadgevende stem.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Nieuw huishoudelijk reglement De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie Welzijn

Doelstelling Aangepast huishoudelijk reglement De Puzzel.

Feitelijke
aanleiding

Gelet op het nieuw decreet over de kinderopvang en vanuit enkele onduidelijkheden in het huidig
reglement leggen we een aangepast huishoudelijk reglement voor aan de Raad.

Dit aangepast huishoudelijk reglement zou ingaan vanaf 1 september 2015.

Beoordeling Het huishoudelijk reglement geeft de ouders meer informatie over diverse aspecten van de
werking van de Puzzel.

Belangrijkste delen in het reglement zijn:

 De geactualiseerde contactgegevens en informatie rond klachtenprocedure.
 Openingsuren en dagen zijn opgenomen en worden ondersteund door halfjaarlijkse

Puzzelkalender met meer specifieke informatie.
 De info rond reservaties en inschrijvingen is verfijnd. De werking rond reservaties werden

meer objectief omschreven, er is verfijning ook opgenomen rond annulatiebeleid en wijze van
werken.

 Tarieven en prijs zijn ongewijzigd met uitzondering van de vergoeding voor annulaties. De
voorbije vakanties merkten we groot aantal annulaties op laatste moment, we verstrengen
dan ook nu de termijn om te annuleren en we verhogen de vergoeding. Een strenger beleid is
nodig gezien het beperkt aantal plaatsen, en we diverse gezinnen op de wachtlijst dienen te
plaatsen.

 Als opvang is het belangrijk dat er goede wederzijdse afspraken zijn tussen ouders en de
opvang zowel administratief als voor de breng en haalmomenten, voor de voeding en mbt
annulaties en afwezigheden en voor het pedagogische beleid in de opvang.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Raad juni 2014 eerder goedkeuring HHR

Bijlagen  Nieuw huishoudelijk reglement

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De OCMW raad gaat akkoord met aangepast huishoudelijk reglement vanaf 1 september
2015.
De Puzzel zorgt voor de nodige communicatie naar de ouders.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met LOGO vzw. Voorstel tot verlenging.

Indiener Nele Hofman Dienst directie Welzijn

Doelstelling Via deze samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor versterking van toegankelijke
gezondheidszorg. LOGO ondersteunt Stad en OCMW in de uitwerking van het ‘charter gezonde
gemeente’ en kan Stad en OCMW ondersteuning bieden in uitwerking van haar
gezondheidsbeleid.

Feitelijke
aanleiding

Vanuit Stad en OCMW willen we werk maken van een sterk sociaal beleid en willen we de
expertise en krachten Stad en OCMW sterk bundelen.

We werken hiervoor samen met diverse partners.
Onderstaande overeenkomst werd in samenwerking met Stad, OCMW en LOGO opgemaakt.
We vertrekken vanuit de ééngemaakte directie welzijn stad en OCMW om deze overeenkomst
inhoudelijk te voeden. De inhoud gaat dus breder dan pure OCMW materie. We brengen deze
overeenkomst naar de OCMW raad gezien de overeenkomst voorbije jaar ook in OCMW werd
goedgekeurd.

Beoordeling LOGO is een organisatie, aangestuurd vanuit Vlaanderen, met Vlaamse opdrachten om
campagnes, informatiesessies rond gezondheid regionaal mee te vertalen. LOGO heeft ook vanuit
haar netwerken – personeel voorbije jaren expertise opgebouwd in uitrol van een
gezondheidsbeleid. Diverse gemeenten, ook in onze regio, hebben een ondertekende
overeenkomst met LOGO zuid west Vlaanderen net om expertise te benutten en in te zetten voor
lokale noden.
Het lijkt ons aangewezen vanuit de ervaringen in verleden met LOGO bij projecten en bij
beleidsmatig werk om deze samenwerking dan ook te continueren.
Voorbije jaar 2014 hebben ze ondersteunende rol gespeeld via de inzet van 190uur aan
personeelstijd in de opmaak van omgevingsanalyse – visienota toegankelijke gezondheidszorg.
(meer detail in bijlage)

De samenwerking voor komende jaren houdt concreet het volgende in:

LOGO biedt 190 uur ondersteuning en begeleiding:
Deze ondersteuning wordt jaar per jaar bepaald en verfijnd in overleg met medewerker
gezondheid en preventie stad, coördinator wijkteams, directeur welzijn.
Voor 2015 stellen we volgende inzet voor:
 Uitrol aanpak wijkgerichte gezondheidszorg in omgeving Veemarkt ism huisartsen,

mutualiteiten, stad en OCMW Kortrijk. Timing sept 2015.
Doelstelling: principes wijkgezondheidscentrum concreet in praktijk brengen, drempels
gezondheidszorg benoemen en aanpakken, samen met huisarts vormingscampagne
uitwerken in wijk, toegankelijke brochure opmaken voor burger met info rond
gezondheidszorg en ankerpunten in zijn wijk.

 Uitrol Huis van het Kind Kortrijk: Stad Kortrijk kreeg vorig jaar erkenning voor huis van het
kind met projectsubsidie. De subsidie moet ingezet worden voor concrete acties in
opvoedingsondersteuning daar waar er momenteel hiaten in het aanbod zijn. In een ruim
partnerschap met private actoren in kinderopvang, consultatieburo’s, CLB, CAW,
vormingplus, hogescholen,.. wordt dit nu concreet verder uitgewerkt. LOGO begeleidt dit
proces mee aangezien ze in diverse andere gemeenten ook betrokken zijn bij de ontwikkeling
van de huizen van het kind. Huis van het kind is geen nieuwe organisatie maar een
netwerkstructuur die het aanbod aan opvoedingsondersteuning van 0-21jaar in kaart wil
brengen en gericht acties wil uitwerken waar er nog noden zijn. Tegen najaar zal actieplan
verder uitgewerkt zijn. De middelen voor deze werking worden via Vlaanderen uitgereikt aan
de Stad, gaat om een bedrag van 24.000euro.

 Begeleiding en verankering project Liever Actiever ism de wijkteams. LOGO heeft
projectaanvraag mee begeleid en ondersteund. Deze projectaanvraag resulteerde in een
subsidie eind vorig jaar en wordt nu uitgewerkt ism wijk en dienstencentra, sportdienst.
LOGO ondersteunt proces en bekijkt verdere verankering van de good practices in de
reguliere werking.

 Nieuw opportuniteiten zoals bijv warme steden- projectoproep geestelijke gezondheidszorg
voor jongeren zomer 2015. We (directie welzijn, bekrachtigd in CBS van 01/06/2015) hebben



net kandidaatsdossier ingediend om halftijdse kracht te kunnen inzetten voor opnemen
vragen, noden aan geestelijke gezondheidszorg bij jongeren. De sector kent hoge
wachtlijsten binnen CGG en ook CAW. Psychische problemen ook bij jongeren nemen toe. Via
dit project willen we ism scholen, CLB, CAW, CGG (en betrokken schepenen jeugd- onderwijs-
welzijn) een actieplan uitwerken om meer preventief met jongeren aan de slag te kunnen
gaan. Indien goedkeuring dossier zal LOGO halftijdse kracht aan Kortrijk ter beschikking
stellen.

LOGO kan zich zonder subsidie vanuit de gemeente- OCMW niet lokaal extra inzetten. Via
Vlaanderen krijgen ze enkel werkingssubsidie voor campagnes, opdrachten Vlaanderen. Via deze
overeenkomst kunnen we lokaal expertise, inzet inkopen.

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits met budgetwijziging een budget van 6.700EUR voorzien
wordt.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

In 2014 overeenkomst gesloten voor 1 jaar met LOGO voor bedrag van 6700euro.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst LOGO
 Realisatiedocument 2014

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Vraag naar goedkeuring voor deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst met LOGO om 190uur
ondersteuning, begeleiding in te kopen voor directie welzijn in brede zin in de verdere uitbouw
van een gezondheidsbeleid.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met Dyzo. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie welzijn

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

Feitelijke
aanleiding

Dyzo (de opvolger van Efrem & tussenstap) biedt advies en begeleiding aan zelfstandigen in
moeilijkheden. Als lokale overheid hebben wij een opdracht t.a.v. de niet onbelangrijke groep van
zelfstandigen in moeilijkheden. Zowel Stad én OCMW moeten inzetten op het oplossen én
voorkomen van financiële problemen bij zelfstandigen. Dit vraagt een specifieke expertise.
We laten ons daarbij best helpen door mensen die expertise hebben opgebouwd in deze bijzonder
moeilijke materie. Het preventieve luik heeft de grootste kans van slagen als wij onze versterkte
dienstverlening zouden uitdragen, niet alleen vanuit het beleidsdomein welzijn, maar ook vanuit
het beleidsdomein economie.
Na overleg met team economie van de stad willen we voorstellen deze overeenkomst af te sluiten
met deze dienst.
75 van 308 ocmw’s hebben reeds een samenwerkingsakkoord getekend met hen.

Ze kennen 2 soorten samenwerking:
Gewoon samenwerkingsovereenkomst 5625 €
Of eentje met maandelijkse zitdag op OCMW of ergens anders 6625 €

De Service Dyzo:
 Geven dag in dag uit ondersteuning aan ondernemers in moeilijkheden, doen huisbezoeken,

aangifte faillissement…
 Helpen preventief (kleinere) moeilijkheden) als reactief (reeds in faling). Geven geen

leningen, geen geld.

Dyzo werkt met 9 vaste medewerkers en 70 vrijwilligers (gepensioneerde ondernemers).
Meer info: zie www.dyzo.be. Dyzo legt mooie resultaten voor en de collega’s van de andere
OCMW’s zijn unaniem lovend over de samenwerking.

Beoordeling We stellen een samenwerkingsovereenkomst met Dyzo voor in samenwerking met de (stedelijke)
diensten/loketten die het vlotst de doelgroep van zelfstandige ondernemers bereiken.
Zo kunnen we preventief werken en zelfstandigen in moeilijkheden adequaat ondersteunen.
We gaan voor de ruime overeenkomst waarbij we voorstellen de zitdag te laten doorgaan in het
ondernemerscentrum, dit werkt drempelverlagend.

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits met budgetwijziging het vereist budget van € 6.625
voorzien wordt.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

 Ook te agenderen op CBS gezien relatie met team economie en ondernemerscentrum.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Dyso voor de periode 2015-2016 goed.
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Onderwerp Ondertekenen samenwerkingsakkoord BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen.

Indiener Dirk De Vos Dienst Sociale dienst & activering

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Eind 2015 vervalt de samenwerkingsovereenkomst BIZ Z-WVL en tegen eind juni verwacht de
Vlaamse Overheid een nieuw beleidsplan en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de
periode van 2016-2012.

De samenwerkingsovereenkomst BIZ is gebaseerd op het besluit van de Vlaamse regering tot
uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van
de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast
Hoofdstuk IIbis Subsidiëring van samenwerkingsverbanden. Het besluit zorgde voor een
structurele financiering van een projectmatige samenwerking tussen erkende diensten voor
schuldbemiddeling. Deze projectmatige samenwerking bestond al een paar jaar maar werd tot
dan toe jaarlijks betoelaagd.

Het besluit stelt dat de missie van het samenwerkingsverband erin bestaat om schuldenlast te
voorkomen en terug te dringen via preventie-initiatieven en via kwaliteitsvolle en integrale
budget- en schuldhulpverlening.

Een samenwerkingsverband kan enkel gefinancierd worden mits het is samengesteld uit:
 een CAW
 alle OCMW’s uit het werkingsgebied van dit CAW
 de verenigingen waar armen het woord nemen uit het werkingsgebied van dit OCMW, in

zoverre zij actief zijn rond het thema schuldenlast.

De werking van het samenwerkingsverband wordt niet in detail geregeld. Er moet wel een
stuurgroep worden opgericht die volgende belangrijke bevoegdheden heeft:

 initiatieven plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen om schuldenlast in het
werkingsgebied van het samenwerkingsverband terug te dringen en te voorkomen;

 een beleidsplan en jaarplan opstellen;
 minimaal alle OCMW’s, het CAW en de verenigingen waar armen het woord nemen uit

het werkgebied informeren over zijn werkzaamheden en de behaalde resultaten, op een
voor de regionale context passende wijze.

Het budgethouderschap is opgedragen aan het CAW.

Beoordeling We beoordelen het samenwerkingsverband als zinvol omwille van
 de uitbouw van een breed lerend netwerk waarin de aanwezige expertise kan

uitgewisseld worden (CAW, OCMW, advocaten-schuldbemiddelaars, …)
 de preventieve acties (budgetbeurs voor jongeren, groepswerk en zelfhulp, dag zonder

schulden, …
 de initiatieven om de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening in de regio te

verhogen (gemeenschappelijke vorming, intervisie, ….
 de permanente inhoudelijke bijsturing via de stuurgroep
 ….

De voorzitters en secretarissen van de OCMW’s uit de regio verklaarden zich in hun overleg van
28/02/2014 akkoord om met het voorgestelde model te werken voor de periode 2014 – 2015.
Voor de periode vanaf 2016 werd om een evenredige verdeling van de middelen over de
verschillende partners gevraagd.

Dit onderwerp kwam ter voorbereiding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst opnieuw aan
bod op de regionale vergadering van OCMW-voorzitters en –secretarissen. Om tegemoet te
komen aan de vragen van de OCMW’s, voorziet het CAW financiële middelen die kunnen
toegewezen worden aan een partner binnen het samenwerkingsverband en dit voor specifieke
(lokale) projecten (zie pag.10 van het ontwerp van beleidsplan).

Financiële Budget Niet van toepassing.



toetsing Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Samenwerkingsakkoord BIZ ZWVL 2016-2020
 Ontwerp van beleidsplan 2016-2020
 Begroting 2 2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Ondertekenen van het samenwerkingsakkoord BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 2016-2020.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanstellen ontwerpers voor realisatie van volksrestaurant, kinderopvang en administratief
centrum voor zorgbedrijf. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van de ontwerpers voor de
realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en een administratief centrum voor het
zorgbedrijf.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 26 mei 2015 besliste de Raad de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de
Doorniksestraat 60 en het aanpalende appartementsgebouw aan te kopen voor de ontwikkeling
van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de ondersteunende diensten
van het nog op te richten zorgbedrijf.
De stuurgroep stelde de conceptnota en het bouwprogramma op.
De dienst facility stelde aan de hand van die gegevens een bestek op voor de aanstelling van het
ontwerpteam.

Beoordeling Bij de vastlegging van de selectiecriteria wordt geopteerd voor een ontwerpteam met ervaring in
zowel horeca-inrichting, inrichting kinderopvang als kantoorruimte. Er wordt een forfaitair ereloon
voorgesteld van €292.600 excl. 21% BTW waarbij alle diensten en studies inbegrepen zijn met
uitzondering van de veiligheidscoördinatie. Als richtprijs voor dit forfaitaire ereloon werd 7,7%
genomen op het voorziene budget voor dit project.
De stuurgroep deed ook een voorstel voor de kwalitatieve selectiecriteria en de gunningscriteria.
Kwalitatieve selectiecriteria:
 Minimale samenstelling van het ontwerpersteam met omschrijving van de taken:

1. 2 architecten in het bezit van een bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van
Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat
van de Europese Unie.

2. Een interieurontwerper gespecialiseerd in horeca inrichting met relevante referenties
binnen de horeca

3. Een interieurontwerper met relevante ervaring in kinderopvang en administratieve
gebouwen

4. Een stabiliteitsingenieur met relevante ervaring.
5. Een erkend EPB verslaggever met kennis en ervaring in het maken van officiële metingen

voor luchtdichtheid en ervaring met thermografie
6. Ingenieur ontwerp HVAC met relevante ervaring.
7. Ingenieur ontwerp elektriciteit met relevante ervaring
8. Adviseur akoestiek met relevante ervaring
9. Samenwerkingsovereenkomst met Het Vlaamse Expertisecentrum Toegankelijkheid

ENTER
 Minimum 1 relevante referentie van een vergelijkbare kinderopvang
 Minimum 5 relevante referenties van representatieve horeca inrichting
 Minimum 1 relevante referentie van een vergelijkbaar administratief centrum

Gunningscriteria met hun weging:

Integratie van conceptnota en bouwprogramma in het concept :maximum 22 punten

Het ontwerpteam zal op basis van een nota, schetsen van de inplanting, grondplannen en de
vormgeving, het vooropgestelde project toetsen aan de conceptvisie zoals vooropgesteld.
Op basis hiervan zal er geoordeeld worden of de werking en visie in dit vooropgestelde
bouwkundig concept kan gerealiseerd worden of in hoeverre het er aan kan voldoen.
Men voorziet:

 Conceptnota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's, eenzijdig bedrukt in Arial 10.
 Per deelopdracht maakt men een oppervlakteberekening. Deze wordt samengevat in

een totale oppervlakte met een verantwoordingsnota.
 Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3, met volumeverdeling tussen de

diverse deelopdrachten.
 Principegrondplannen van de diverse bouwlagen op schaal, geleverd op A3
 Principeplan van volksrestaurant met keuken, gelagzaal, bergingen, ..., geleverd op A3

of kleiner
 Principeplan van afdeling kinderopvang, geleverd op A3 of kleiner

Beoordeling:



uitstekend 22 punten
zeer goed 20 punten
goed 16 punten
onvoldoende 0 punten
Onder onvoldoende verstaan we concepten waar het bouwprogramma en/of het concept niet of
onvolledig of onvoldoende in verwerkt is.

architecturale waarde en stedenbouwkundige inpassing : maximum 20 punten

Het bestuur geeft punten voor de architecturale waarde van het ontwerp.
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van schetsen van gevels, ontwerptekeningen en
een begeleidende nota.
Er dient ten volle rekening gehouden te worden met het behoud van de bestaande gevel in de
Doorniksestraat en de integratie van deze gevel in de rest van het concept. De waarde van de
gevel en architectuur als communicatieve drager.

Men voorziet:
 Een begeleidende nota die een toelichting geeft bij het architecturale ontwerp en de

stedenbouwkundige inpassing.
De ontsluiting van de diverse onderdelen wordt aangeduid.
Deze nota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's, eenzijdig bedrukt in Arial 10.

 Globaal inplantingsplan op schaal, geleverd op A3.
 Gevelzichten, geleverd op A3
 Doorsnedes, geleverd op A3
 Maximaal 2st 3D voorstellingen geleverd op A3

Beoordeling:
uitstekend 20 punten
zeer goed 16 punten
goed 12 punten
minder goed 6 punten
onvoldoende 0 punten
Onder onvoldoende verstaan we voorstellen die stedenbouwkundig of architecturaal niet
realiseerbaar zijn.

interieur concept : maximum 18 punten

Het bestuur geeft punten voor het interieurconcept van het ontwerp.
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van schetsen en een begeleidende nota.
Er zal een totaal concept uitgewerkt worden waarbij de nadruk gelegd wordt op het creëren van
een aangename sfeer, die kan refereren naar deze van de bestaande gevel en toestand maar
die zeer toegankelijk en aantrekkelijk moet gemaakt worden. Gezien de doelgroep van een
sociaal restaurant dient deze sfeer zeer uitnodigend te zijn, maar tevens verrassend, origineel
en spontaan.

Men voorziet:
 Een begeleidende nota, die een toelichting geeft op het interieur ontwerp.

Deze nota bestaat maximaal uit 4 A4 pagina's, eenzijdig bedrukt in Arial 10.
 Globaal inrichtingsplan 1 st van het restaurantgedeelte eventueel aangevuld met

details in schetsvorm.
Maximaal 2st 3D voorstellingen geleverd op A3

Beoordeling:
uitstekend 18 punten
zeer goed 14 punten
goed 12 punten
minder goed 6 punten
onvoldoende 0 punten

Planning : maximum 16 punten

Er wordt geopteerd om snel een ontwerp, bouwvergunning en uitvoering te bekomen.

We vragen een gedetailleerde planning met volgende stappen:
 Voorontwerp met goedkeuring door de raad
 Bouwvergunningsdossier met goedkeuring door de raad
 Aanbestedingsdossier met goedkeuring door de raad
 Gunning met goedkeuring van de raad
 Uitvoering en oplevering.

Men voorziet:
 Een begeleidende nota, met toelichting.

Deze nota bestaat maximaal uit 2 A4 pagina's, eenzijdig bedrukt in Arial 10.

Beoordeling:
uitstekend 16 punten
zeer goed 12 punten



goed 6 punten
minder goed 4 punten

budgetcontrole en projectcontrole : maximum 14 punten

Er wordt een budget voorgesteld door het bestuur.
De ontwerper zal dit budget nazien en binnen dit budget een ontwerp voorstellen en opvolgen.
Er wordt een nota gemaakt met deelbudgetten per programmaonderdeel.
Er wordt een nota gemaakt op welke manier er budgetcontrole en projectcontrole zal
uitgevoerd worden door de ontwerper.

Deze opvolging gebeurt op volgende vlakken:
 Controle op de voorgestelde timing
 Controle op de technische uitvoering
 Controle op het budget

De ontwerper stelt voor, aan de hand van zijn voorgesteld project en planning, op welke manier
hij zijn project zal realiseren binnen het budget en timing.
Hij houdt rekening met de wet op de overheidsopdrachten en de tijd nodig voor de beslissingen
van de raad.
De ontwerper stelt de garantiemogelijkheden naar budget en timing voor.

Beoordeling:
uitstekend 14 punten
zeer goed 10 punten
goed 6 punten
minder goed 2 punten

Duurzaamheid : maximum 10 punten

Aan de hand van een nota wordt de duurzaamheid van het gebouw aangetoond. Dit op het vlak
van energieprestaties, gebruik van duurzame materialen, rekening houdend met de onderhouds
- en exploitatiekosten, duurzame uitvoering en akoestische en ergonomische eisen en dit
binnen de vooropgestelde budgetten.

Men voorziet:
 Conceptnota die maximaal uit 4 A4 pagina's, eenzijdig bedrukt in Arial 10 bestaat.
 Gemotiveerd voorstel qua verwarmingsconcept en ventilatieconcept naar comfort en

energieverbruik.
 Gemotiveerde voorstel op welke manier het akoestische comfort gegarandeerd kan

worden binnen de kinderopvang, het restaurant en de burelen.
 Gemotiveerde materiaalkeuze van de buitenschil en constructiedelen met hun

voorgestelde samenstelling en hun Umax (W/m²K).
 Gemotiveerde keuzes om de onderhoudskost te beperken door het gebruik van duurzame

materialen en energievriendelijke oplossingen.

Duurzame uitvoering kan bekomen worden door het inschakelen van sociale projecten (die
kansengroepen op de arbeidsmarkt activeren), sociale inschakelingsondernemingen en het
voorzien van sociale clausules in het bestek. ….”.
Dit kan ook door het voorzien of verwerken van bepaalde materialen die in sociale projecten
worden vervaardigd of verwerkt of door het reserveren van bepaalde werken voor sociale
projecten of sociale inschakelonderneming.

Beoordeling:
uitstekend 10 punten
zeer goed 8 punten
goed 4 punten
minder goed 1 punten

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.
Voor de gunningscriteria krijgen de inschrijvers naar vaststelling en oordeel van de deskundige,
een aantal punten volgens hun vrije appreciatie en volgens de hierboven vermelde richtlijnen.
De beoordeling zal enkel gebeuren aan de hand van de gevraagde beoordelingsdocumenten. De
beoordeling van de gunningscriteria zal anoniem gebeuren, dus de deskundigen zullen geen
kennis hebben van de indiener van de documenten.
De aanbestedende overheid behoudt zich wat de puntentoekenning betreft, het recht voor van
vrije appreciatie. De deskundigen kunnen bij elk gunningcriterium ofwel unaniem ofwel per
deskundige punten toekennen en zo een gemiddelde berekenen ( dit indien er geen unanimiteit
kan bekomen worden).
Alle plannen en begeleidende documenten (zoals hieronder vermeld), die deel uitmaken van de
offerte en nodig zijn voor de beoordeling van de gunningscriteria mogen op straffe van uitsluiting
geen enkel symbool of herkenningsteken bevatten dat verwijst naar de inschrijver,. Enkel de



documenten die voldoen aan bovenvermelde voorwaarde zullen aan de deskundigen worden
voorgelegd ter beoordeling.
De deskundigen zullen een voorstel doen aan het Aanbestedend Bestuur voor het plaatsen van
deze uitvoeringsopdracht en een rangorde maken van de diverse bieders.

De gunningscriteria worden beoordeeld door een groep van deskundigen, die als volgt wordt
samengesteld:

1. Philippe De Coene Voorzitter OCMW
2. xx Raadslid OCMW
3. An Spriet Secretaris
4. Luc Sabbe Financieel beheerder
5. Nele Hofman Directeur Welzijn OCMW - stad Kortrijk
6. Tine Vandamme Verantwoordelijke kinderdagverblijf
7. Francine Vanneste Architecte OCMW
8. Piet Lareu Coördinator beleidsteam
9. Frank Claerhout Directeur woonzorgcentra
10. Nick Vandommele Bestuur & organisatie
11. Mathieu Desmet Team Projecten Stad Kortrijk
12. Yves Deceuninck Keukenmanager OCMW Kortrijk
13. Maarten Loosveldt begeleider V.O.R.K.
14. Krispijn Yperman Horeca Vorming Vlaanderen
15. Jelle Laverge Extern deskundige Architectuur & Stedenbouw

De deskundigen kunnen zich laten vervangen. Een geldig verslag kan opgemaakt worden van
zodra er 9 deskundigen of vervangers aanwezig zijn.
Rik Lambert, Directeur facility OCMW Kortrijk, treedt op als voorzitter.
De voorzitter is belast met het goede verloop van de procedure, het opmaken van de processen-
verbaal van de werkzaamheden en de verslagen van de deskundigen. Hij is niet stemgerechtigd.

Uitsluiting
Een inzending kan door de voorzitter worden uitgesloten om elk van de volgende redenen:
 indien een inschrijver een deskundige tracht te beïnvloeden of benadert in de loop van de

procedure;
 wanneer één van de voorwaarden, instructies of vereisten voor de prijsvraag niet nageleefd

zouden zijn.

De deskundigen zullen de kandidaten rangschikken in dalende volgorde van punten.
De uitslag van de deskundigen is collegiaal, onbetwistbaar en onherroepelijk.

De beste aanbieder krijgt:
Ofwel de volledige opdracht zoals beschreven
Ofwel 2500 €, indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze dienstenopdracht niet uit te
voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar.
Indien om een of andere reden binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste
aanbieder, geen overeenkomst tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan
wordt in plaats van het toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van 2500 €. Dit
bedrag is over te maken op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de
termijn van één jaar na de bekendmaking;
 de tweede ontvangt 2500 €;
 de derde ontvangt 2500 €;
De prijzen zijn inclusief alle lasten en baten.

De deskundigen hebben het recht om één of meerdere prijzen niet toe te kennen, mits haar
houding in het rapport te motiveren.
De uitbetaling van deze prijzen zal uiterlijk 1 maand na de bekendmaking van de uitslag
gebeuren, met uitzondering van de regeling ten aanzien van de eerste laureaat. De prijssommen
zullen overgemaakt worden op de naam en het rekeningnummer zoals vermeld staat op het
identiteitsbewijs.

Na goedkeuring en aanduiding van de uitslag behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de
werken als dusdanig al of niet te laten uitvoeren.

In dit kader werd een bestek met nr. 20150817/RL/OO opgesteld door de dienst Facility.
We stellen voor de opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 292.600,00 exclusief BTW of € 354.046,00
inclusief 21% BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

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. 25.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

 Vast Bureau 9 juni 2015

Besluitvormings-
proces

 MAT van 4 juni 2015

Bijlagen  bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Het bestek met nr. 20150817/RL/OO en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerpers voor
realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf”,
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
€ 292.600,00 exclusief BTW of € 354.046,00 inclusief 21% BTW.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie



Punt 9 ivm elektrische dienstfietsen. Wordt later nagestuurd.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 juni 2015 | punt 10

Onderwerp Armengoed Bissegem. Voorstel tot verkoop van de gronden in randstedelijk groengebied aan
Natuurpunt.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van de hoeve het Armengoed, gelegen langs de Tientjesstraat en de
Ghellinckdreef in Bissegem. De eigendom bestaat uit de hoeve zelf en bijhorende gronden die
deels liggen in randstedelijk groengebied, deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
deels in een zone voor sociale verkaveling.

Op 27 november 2014 ging de raad principieel akkoord met de eindepachtregeling en met de
verkoop van de gronden gelegen in randstedelijk groengebied aan de Stad Kortrijk.

Het gaat om drie percelen (nrs. 192/A, 191/B en 194/A) die ten laatste in 2016 verkocht zouden
worden aan de Stad voor € 3,5/m² of € 156.643 voor de totale oppervlakte van 1ha 46a 69ca.

Gelet op de realisatie van de LAR-zuid wil de Stad Kortrijk prioritair werk maken van de
natuurontwikkeling op haar grondgebied. Drie groenprojecten worden naar voor geschoven:
Leiemeersen-Kruiskouter, Ghellinckpark en Venning. Voor de realisatie van het Ghellinckpark
wenst de Stad aan de hoeve een invulling te geven die een meerwaarde vormt voor het
Ghellinckpark.

Beoordeling In de gemeenteraad van 8 december 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad
en Natuurpunt Beheer VZW goedgekeurd.

Volgens deze overeenkomst moet maximaal ingezet worden op het bekomen van inkomsten zoals
subsidies van de Vlaamse Overheid, Europese fondsen of fondsenwerving bij derden met oog op
het maximaliseren van de natuurwinsten in de projectgebieden.

Precies om die ‘andere’ inkomsten te kunnen verkrijgen bestaat het opzet erin om een aantal
verwervingen te laten gebeuren door Natuurpunt via het opnemen van middelen uit het
Groenfonds.

Vandaar komt nu de vraag aan het OCMW om de gronden te verkopen aan Natuurpunt in plaats
van aan de Stad.

In ruil voor de mogelijkheid om middelen uit het Groenfonds te putten vraagt de Stad volgende
waarborgen aan Natuurpunt. Deze waarborgen worden contractueel vastgelegd in de akte.

1. Bij ontbinding of fundamentele wijziging van het statutair doel van de VZW worden de gronden
die door de VZW geheel of gedeeltelijk verworven werden met gelden afkomstig uit het
Groenfonds, kosteloos in eigendom overgedragen naar de Stad, in verhouding tot de inbreng van
het groenfonds in de totale aankoopprijs (kosten inbegrepen) van de aankoop.

2. De gronden die geheel of gedeeltelijk door de VZW verworven werden met gelden afkomstig uit
het Groenfonds kunnen niet verkocht worden, een andere bestemming dan vermeld in de
aankoopakte krijgen of belast worden met zakelijke rechten zonder voorafgaande en
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Stad Kortrijk; zijnde het college van
burgemeester en schepenen.

Financiële
toetsing

Budget Er is budget voor de eindepachtvergoeding.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits schattingsverslag maximum 3,50EUR/m² bedraagt.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van 27 november 2014: Principiële beslissing tot verkoop van het Armengoed met
bijhorende gronden.

 Gemeenteraad van 8 december 2014: LAR-zuid - Ontwikkeling transportzone LAR-zuid en



realisatie prioritaire openruimteprojecten – Goedkeuren: met goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bijlage 1: situeringsplan.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met verkoop aan vzw Natuurpunt van de gronden gelegen in randstedelijk
groengebied, bestaande uit de percelen 192/A, 191/B en 194/A , voor de prijs van € 156.643 en
onder volgende contractuele voorwaarden:

1. Bij ontbinding of fundamentele wijziging van het statutair doel van de VZW worden de gronden
die door de VZW geheel of gedeeltelijk verworven werden met gelden afkomstig uit het
Groenfonds, kosteloos in eigendom overgedragen naar de Stad Kortrijk, in verhouding tot de
inbreng van het groenfonds in de totale aankoopprijs (kosten inbegrepen) van de aankoop.

2. De gronden die geheel of gedeeltelijk door de VZW verworven werden met gelden afkomstig uit
het Groenfonds kunnen niet verkocht worden, een andere bestemming dan vermeld in de
aankoopakte krijgen of belast worden met zakelijke rechten zonder voorafgaande en
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Stad Kortrijk; zijnde het college van
burgemeester en schepenen.

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



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 juni 2015 | punt 11

Onderwerp Eindepachtregeling perceel in Bissegem. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van een perceel hooiland gelegen langs de Leie in Bissegem. Dit perceel
heeft een kadastrale oppervlakte van 44a 50ca en ligt in natuurgebied.

De weide wordt sinds 1985 gepacht door de heer Pol Maes. De heer Maes liet weten dat hij het
perceel van het OCMW niet langer wil pachten. Het aanpalende perceel dat de heer Maes ook
gebruikte werd verkocht. Het perceel van het OCMW is te klein om alleen verder te gebruiken.

Beoordeling Het perceel in Bissegem, sectie B, nummer 225 is het enige perceel dat de heer Pol Maes pacht
van het OCMW.

Volgens de pachtwet van 4 november 1969 kan een pacht alleen beëindigd worden mits
authentieke akte.

De heer Pol Maes stelt voor om notaris Vander Stichele uit Moorsele aan te stellen om de akte te
verlijden. Hij gaat akkoord met de gebruikelijke eindepachtvergoeding van 2 maal de jaarlijkse
pachtprijs.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien voor eindepachtvergoedingen.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Pachtwet van 4 november 1969

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de voorgestelde eindepachtregeling waarbij de pachtrechten van de
heer Pol Maes vanaf 1 oktober 2015 ophouden en het perceel gelegen in Bissegem, sectie B nr.
225 vrij is van pacht.

De raad gaat akkoord met de voorgestelde eindepachtvergoeding van € 288,26 euro.

De raad stelt notaris Vander Stichele uit Moorsele aan om de authentieke akte van
pachtverbreking te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en de secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het
verlijden van de akte.

Opvolging en
communicatie


