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OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Principieel akkoord indienen Europees project rond kinderopvang als leadpartner: Interreg 2 Seas project “PACS”

(providing access to childcare services).

3. Bepaling van de basishuurwaarde en het voorschotbedrag van de algemene en gemeenschappelijke kosten voor de

sociale flats en studio’s Dam 49 in Kortrijk.

4. Gebruik lokalen eigendom OCMW door derden, afstemming met stedelijke infrastructuur.

5. Levering van kleutermaaltijden aan twee basisscholen. Voorstel tot prijsaanpassing.

6. Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van

OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem . Voorstel tot gunning.

7. Aanvraag van een sloop- en bouwvergunning voor renovatieproject ‘De Bolster’, Brugsestraat 34 Kortrijk.

8. Verkoop van grond gelegen langs de Vichtesteenweg in Deerlijk aan de Intercommunale Leiedal voor de realisatie

van een lokaal bedrijventerrein. Voorstel tot goedkeuring.

9. Aanpassing arbeidsreglement. Voorstel tot goedkeuring.

10. Varia.

GESLOTEN ZITTING

1. Contractuele aanstelling onbepaalde duur vanaf 1 september 2015.
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Onderwerp Principieel akkoord indienen Europees project rond kinderopvang als leadpartner: Interreg 2 Seas
project “PACS” (providing access to childcare services).

Indiener Devlieger Lieselot Dienst Directie welzijn

Doelstelling Hoofddoelstelling van PACS is om “de toegankelijkheid en de kwaliteit van
kinderopvanginitiatieven te verbeteren om zo de levensperspectieven van kinderen uit kwetsbare
buurten te verhogen ”

We dienen projectdossier in bij Europa om extra middelen te genereren voor onderstaande
activiteiten (deels OCMW, deels Stad binnen directie Welzijn):

Activiteiten in Kortrijk:

 Regulier opvangaanbod en occasionele opvang uitbreiden voor kansengroepen -> uitbreiding
plaatsen in de kinderopvang van 26 naar 45 plaatsen = +19

 Piloot/test van 2 ‘nieuwe’ vormen van kinderopvang -> solidaire kinderopvang + nieuwe
variant

 Kinderopvangzoeker met loketfunctie -> digitaal platform + infopunt
 Buitenschoolse kinderopvang op een andere manier organiseren vanuit de stad -> model

uittekenen om met ‘pool’ opvang te organiseren (prijsbeleid, profielen, uitbouw pool,
exploitatie

Activiteiten i.k.v. grensoverschrijdend project:

 Meewerken aan onderzoek rond verschillende vormen/definities van kinderopvang nl.
doelstelling, methodes en aanbevelingen i.f.v. acties van verschillende partners - toolbox
- Grensoverschrijdend leren en uitwisselen rond verschillende vormen en methodes van

kinderopvang - innovatieve ideeën voor kinderopvang (voor en buitenschools) uit
andere Europese landen mee verkennen en bekijken naar implementatie in Kortrijk

- Delen van goede praktijken in de kinderopvang rond ouderbetrokkenheid en
oudertraining

 Meewerken aan onderzoek rond professionele ontwikkeling van kinderverzorgsters
- Grensoverschrijdend netwerk van kinderverzorgsters (intervisie)

Feitelijke
aanleiding

 Nood lenigen gezinnen: stijgen plaatsen kinderopvang:
- Opstart/uitbreiding/bouw van de occasionele kinderopvang in het ‘nieuwe’ Blokkenhuis.

Een uitbreiding van 26 naar 45 plaatsen. Een stuk van de meerkost in de
investeringen nodig voor de uitbreiding van het aantal plaatsen op de nieuwe site
van de kinderopvang kan gerecupereerd worden. -> meer plaatsen

- Daarnaast gaan we experimenteren met nog 2 andere alternatieve vormen van
kinderopvang (act 2) zoals bv. de solidaire kinderopvang (cf. project Bellegem en de
Styvery) -> meer plaatsen

 Occasionele kinderopvang = veel tijd en energie, weinig/minimale rendement -> met subsidie
kunnen we ‘kost’ opvangen voor duur project – erna opvangen via reglement steun in
kinderopvang sociale dienst (beslist in raad juni 2014)

 Vraag en aanbod ontsluiten met digitaal platform met infopunt De uitwerking van de
Kortrijkse kinderopvangzoeker met loketfunctie geïntegreerd in het sociaal huis. (uitbouw
meldpunt kinderopvang, cfr raad maart 2015)

 Wetenschappelijk onderbouwen eigen werking kinderopvang

Beoordeling PACS wordt ingediend onder doelstelling 1.3 van het INTERRREG 2 seas programma: ‘Increase
the development of social innovation applications in order to make more efficient and effective
local services to address the key societal challenges in the 2 Seas area related to health,
demographic change and well-being, unemployment, as well as to inclusive, innovative and
secure societies.’

Gezien de reeds lopende doelstellingen in de SMJP en de gebudgetteerde acties biedt deze
projectoproep inhoudelijk en financieel een meerwaarde voor OCMW en Stad.
Het project moet ingediend zijn tegen 13/07/2015.

Budgettaire meerwaarde:
- 60% financiering door EFRO en 40% eigen middelen -> verdelen tussen stad en OCMW

afhankelijk van waar budgetten zitten. (alle middelen zijn reeds voorzien in SMJP)



Project zou ons middelen bieden om investeringen mee te helpen dragen, (i.f.v.
plannen blokkenhuis + kinderopvangzoeker)

- bepaalde uitgaven zijn al opgenomen in de SMJP en tevens ook zo gebudgetteerd.
- => financieel en inhoudelijk interessant om op in te spelen.

Samenwerking / partnerschappen
 BE:

- Stad Gent
- Arteveldehogeschool Gent
- Karel de Grote hogeschool Antwerpen

 FR:
- Centre social Eclaté Saint Martin Boulogne
- Amiens Métropol
- Association des centres sociaux de Wattrelos
- Centre social Jean Ferrat Arques

 UK:
- Medway +
- Essex County Council

 NL:
- Buurthuis De Mussen Den Haag

Projectduur
 Start: 02/11/2015 - Einde: 31/10/2019 -> 4 jaar

Linken met het beleid
 Linken met PNK: “een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s”
 Linken met armoedeplan: “structurele aanpak kinderarmoede” – meer, betaalbare en

toegankelijke kinderopvang – er wordt bijkomende ingezet op occasionele kinderopvang.
Zeker voor mensen in armoede is dit noodzakelijk en bijvoorbeeld bepalend in het al dan niet
zoeken en vinden van werk.

 Linken met SMJP: 6.4 De stad regisseert i.f.v. een voldoende, betaalbare en toegankelijke
kinderopvang
- Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor een

degelijke exploitatie eigen kinderopvang
- Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen

 Linken met federaal regeerakkoord
 Linken met Vlaams regeerakkoord + Vlaamse beleidsnota 2014-2019 Welzijn,

volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Indienen project tegen 13/07. Principieel akkoord inhoudelijk om in te dienen. Definitief
projectvoorstel en budget in de zitting van augustus 2015.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat principieel akkoord met projectvoorstel. Het voorstel past inhoudelijk bij de reeds
ingediende doelstellingen in de SMJP en heeft geen budgettaire impact op de SMJP.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Bepaling van de basishuurwaarde voor sociale flats en studio’s Dam 49 in Kortrijk, alsook het
voorschotbedrag van de algemene en gemeenschappelijke kosten. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Filip D’Haene en Martine Knockaert Dienst Team Wonen

Doelstelling In de zitting van juni 2015 werden de sociale huurovereenkomst, het intern huurreglement en
huishoudelijk reglement voor de nieuwe sociale flats en studio’s op Dam 49 in Kortrijk,
goedgekeurd.

Voor de sociale bouwprojecten (met subsidie van de VMSW) de Nieuwe Lente, de Dam
en Overleiestraat 41 – 43, geldt het Sociaal Huurbesluit:
 De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden.
 Er worden bijkomende criteria bij gemeentelijk toewijzingsreglement voorgesteld.
 De huurprijs wordt berekend volgens inkomen.

Om de huurprijs volgens inkomen te berekenen moet de basishuurwaarde van elke (type) flat
vastgesteld worden. Hierna het voorstel van basishuurwaarde voor elke (type) flat, alsook het
voorstel van voorschotbedrag van de algemene en gemeenschappelijke kosten.

Feitelijke
aanleiding

De sociale flats (23 in totaal) op Dam 49 in Kortrijk zijn af en kunnen betrokken worden. We
moeten voor de bewoners de huurprijs kunnen bepalen.

Beoordeling 1 Huurprijsberekening - werkwijze

Voor een sociale huurwoning gelden inkomensvoorwaarden en eigendomsvoorwaarden .
De huurprijsberekening voor een sociale huurwoning stelt het inkomen, de kwaliteit van de
woning en de gezinssituatie centraal.

Hieronder vindt u een overzicht van het basisprincipe van de berekeningswijze, zoals ze van
toepassing is op 1 januari 2013.

De voornaamste elementen in de maandhuurberekening zijn: 1/60 x inkomen –
patrimoniumkorting – gezinskorting :
 Inkomen
In de formule vertrekken we van 1/60 van het geïndexeerde inkomen. Het geïndexeerde inkomen
bedraagt minstens het leefloon.

 Patrimoniumkorting
Is maar van toepassing bij oudere woningen (= korting ten gevolge van ouderdom en onderhoud)
en dus niet bij nieuwbouw. M.a.w., de hier onder voorgestelde basishuurprijs is voor Dam 49 net
zoals voor de Nieuwe Lente, overeenkomstig de normale huurwaarde van deze nieuwbouw.

Minimum en maximum
De huurder betaalt dus nooit meer dan 1/60 van zijn inkomen, maar betaalt ook nooit meer dan
de normale huurwaarde . Op het moment dat de huurovereenkomst afgesloten wordt, wordt de
reële huurprijs in het contract vastgelegd. Vanaf dan wordt de geschatte normale huurwaarde,
de basishuurprijs genoemd. Deze basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. De bepaalde
basishuurprijs is dus het maximum.
Er is ook een minimale huurprijs; d.i. de helft van de basishuurprijs.

2 Bepaling basishuurprijs – voorstel notaris

Om deze redenen moeten wij dus de basishuurprijs voor onze verschillende types sociale
woningen bepalen.
Net zoals voor de Nieuwe Lente is ook voor Dam 49 een notaris aangesteld.

Overzicht van de prijzen voor Dam 49, zoals door de notaris vastgesteld als normale huurprijs:

2 Studio’s – type 1 € 480,00

5 Studio’s – type 2 € 520,00

5 App. 1 slpk. € 610,00

9 App. 2 slpk. € 640,00

Dak – 2 app 1slpk € 580,00



We stellen voor om deze prijzen te volgen. Een groot deel van de toekomstige huurders zullen
gezien het inkomen, maar ongeveer de helft van deze prijzen betalen.

3 De vergoeding voor syndicus-kosten of algemene of gemeenschappelijke kosten:

Bovenop de huur komen wij uit op een maandelijks bedrag van vaste en door elke bewoner te
betalen algemene of gemeenschappelijke kosten die betrekking hebben op schoonmaak,
onderhoud, tuinonderhoud, gordijnen, energie . Het is dan ook gebruikelijk dat naarmate de
wooneenheid groter is, dat de gemeenschappelijke kosten ook groter aangerekend worden.
Zo komen we voor de Dam 49 per maand uit bij:

 Studio: € 35;
 Flattype met 1 slaapkamer: € 50;
 Flattype met 2 slaapkamers: € 75.

Wij stellen voor dit voor het eerste jaar als een vast bedrag per maand te houden, met een
evaluatie na 1 jaar.

4 De vergoeding voor een standplaats in de ondergrondse garage

In een ondergrondse verdieping zijn 6 parkeerplaatsen te huur, zowel voor bewoners als
eventueel externen. Wij vragen voor een gelijkaardig aanbod in Ten Olme en Elfenberg € 34,23
per maan (jaarlijks te indexeren).

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Sociaal Huurbesluit

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Bijlage 1 Schattingsverslag notaris
 Bijlage 2 Plan, met inplanting flats

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met volgende basishuurprijzen voor de sociale flats en studio’s Dam 49 in
Kortrijk:

2 Studio’s – type 1 € 480,00

5 Studio’s – type 2 € 520,00

5 App. 1 slpk. € 610,00

9 App. 2 slpk. € 640,00

Dak – 2 app 1slpk € 580,00

De raad gaat akkoord met het voorschotbedrag van de algemene en gemeenschappelijke kosten
voor de Dam 49 (per maand):
 Studio: € 35;
 Flattype met 1 slaapkamer: € 50;
 Flattype met 2 slaapkamers: € 75.

De raad gaat akkoord met de vergoeding voor een standplaats in de ondergrondse garage voor
bedrag van € 34,23 per maand te bepalen (jaarlijks te indexeren).

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Gebruik lokalen van het OCMW door derden. Afstemming met de stedelijke infrastructuur.

Indiener Bart Denys Dienst Wijkteams en dienstencentra

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad de gebruikersvergoeding goed voor het gebruik
van stedelijke infrastructuur. Er werd een globaal systeem uitgewerkt op basis van vier
gebruikerscategorieën, het soort activiteit, tarief personeel en de duur van de activiteit.
Voor het OCMW is het beschikbaar stellen van (sommige) infrastructuur weliswaar geen kerntaak
maar wel een maatschappelijk relevante opdracht. Al jaren wordt sporadisch aan derden
verhuurd. Sinds 2011 worden de lokalen van dienstencentrum De Zonnewijzer buiten de
werkingsuren structureel verhuurd. Nadien volgden Lichtendal, Centrum Overleie, de Weister (in
samenspraak met het OC). Het verhuur in de Zonnewijzer is een heel groot succes, de weekends
zijn volzet en heel wat avondvergaderingen vinden er plaats. Bij het verhuur van lokalen aan
derden zijn twee minpunten te noteren: de extra belasting voor personeel (administratie,
klaarzetten lokalen, extra onderhoud, opvolging) en de extra schade/slijtage aan de lokalen
(muren, deuren) die merkbaar groter is dan bij niet-verhuur zijn niet te onderkennen.

Beoordeling Voor het verhuur van lokalen/accommodatie eigendom van het OCMW wensen we volgende
principes te hanteren:
Algemene principes: we blijven baas in eigen huis, minimale belasting voor het personeel.
Principes:
 We aligneren de huurprijzen aan die van de stad: we volgen de indeling van

gebruikerscategorieën, het soort activiteit en de duur van de activiteit. Verschil is dat wij
nooit personeel ter beschikking stellen. De items gebruik uitrusting en toegangstarieven zijn
niet van toepassing.

 Gebruikerscategorie A en B: erkende en niet-erkende Kortrijkse verenigingen zijn standaard
voor alle accommodatie die ter beschikking wordt gesteld. Categorie C en D: privé en
commercieel gebruik is vrij te beoordelen door de verantwoordelijke van de accommodatie
(=dva).

 We bieden minimaal tafels, stoelen en een lokaal aan.
 We bieden geen audio-visueel materiaal aan (o.a. losse beamers, laptops, muziekinstallatie).
 We vragen een waarborg van 200 euro per gebruik.
 Vrije keuze door de dva: al dan niet drank aanbieden, bepalen voor welke gelegenheden wel

en welke niet. Dit laatste is essentieel vermits de meeste infrastructuur gelegen is in
zorginstellingen (woonzorgcentra of vlakbij serviceflats) waardoor bijvoorbeeld grote
recepties of fuiven storend zijn voor de bewoners.

 De manier van reserveren kan per infrastructuur verschillen, dit kan rechtstreeks maar ook
onrechtstreeks (cascade). Onrechtstreeks is wanneer er een ontmoetingscentrum in de buurt
is en verenigingen eerst het OC dienen te polsen naar beschikbaarheid en het OC zelf bij niet
beschikbaarheid polst aan de OCMW-infrastructuur. Dit is nu zo voor de Weister in Aalbeke en
wordt zo voor de Zevenkamer in Heule.

 Personeel van OCMW (en Zr. Augustinessen), ongeacht de domicilie, kan gebruik maken van
sommige accommodatie en dit aan categorie C. We zien dit als een extralegaal voordeel,
vooral voor medewerkers die het financieel niet breed hebben en die zo op een betaalbare
manier een koffietafel voor een begrafenis, communie- of lentefeest kunnen organiseren. De
grote zalen van De Zonnewijzer en De Zevenkamer staan hiervoor ter beschikking.

 De dva kan organisaties weigeren, schorsen, definitief de toegang weigeren of op het laatste
moment het evenement verbieden.

 Samenwerking tussen OCMW-diensten en derde partnerorganisaties valt hier niet onder.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 21 januari 2011: Ter beschikking stellen lokalen dienstencentrum De Zonnewijzer.



Besluitvormings-
proces

 Team centrumleiding februari 2015;
 Ouderenoverleg maart 2015

Bijlagen  Overzicht lokalen OCMW die ingezet worden
 Gemeenteraadsbeslissing

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord dat voor het ter beschikking stellen van lokalen eigendom van het OCMW
aan derden dezelfde principes gehanteerd worden die gelden voor lokalen eigendom van de Stad.
Het systeem treedt vanaf 1 september 2015 in werking.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Levering van kleutermaaltijden aan twee basisscholen. Voorstel tot prijsaanpassing.

Indiener Yves Deceuninck Dienst Chef-kok

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Sinds verschillende jaren worden er kleutermaaltijden bereid in de keuken van De Nieuwe Lente
(ongeveer 120 per schooldag) en in bulk geleverd aan :
 Blauwe Poort, Halenplein 11 in Kortrijk
 Basisschool Kooigem, Kooigemplaats 23 in Kooigem

Omwille van de overcapaciteit in de keuken van De Nieuwe Lente konden deze maaltijden zonder
veel bijkomende kosten opgenomen worden in de dagelijkse productie.

De aangerekende prijs (deels vanuit sociaal oogpunt) was ongeveer de kostprijs.

De aangerekende prijzen exclusief 6% BTW voor een kleutermaaltijd zijn:
 2010: €1,50
 2011: €2,00
 2013: €2,20 (verrekening kostprijs vervoer naar Kooigem)

Om het vervoer te bekostigen maakten we de volgende berekening :
 ¾ uur heen en terug rijden naar Kooigem = ¾ van 25 euro/ persoon = 18,75 euro
 Afstand is 12 km, x 2 = 24 km x 0,32 euro/km(onze vergoeding) = 7.68 euro.

Het totaalbedrag is € 26,43 euro. Dat is de werkelijke kostprijs voor het vervoer naar Kooigem.

Als we dit bedrag delen over het aantal maaltijden, min is 120 per schooldag, dan komen we uit
op 0.22 euro opleg

Beoordeling De porties die op vandaag geleverd worden zijn groter dan in het verleden, wat overigens ook de
vraag is vanuit de directie van de scholen. Vroeger werden kleuter porties geleverd, nu zijn dit
bijna volwassen porties. Dit is uiteraard financieel onhoudbaar.

Gr.Vlees Gr. Aard. Gr.Groent

Baby's 30 110 110

+ 6 m.

Kleuters 70 140 140

Volw. 150 150 150

Teneinde de aangerekende prijs in overeenstemming te brengen met de toegenomen porties
wordt voorgesteld om vanaf september de aangerekende prijzen te verhogen met 25% dus van €
2,20 naar € 2,75 exclusief 6% BTW.

De prijs voor de volwassenmaaltijden die meegeleverd worden ( beperkt tot 20 op maandbasis)
blijft behouden op € 5,00 exclusief 6% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de prijsstijging met 20% van de kleutermaaltijden die klaargemaakt
worden in De Nieuwe Lente en geleverd worden aan de Blauwe Poort en de Basisschool in
Kooigem. De prijs stijgt van € 2,00 naar € 2,20.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de
woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem . voorstel tot
gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning contract leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en
verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik
en Avelgem.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract bij Patrona voor het leveren van medicatie loopt af op 30/09/2015. De
dienst facility van OCMW Kortrijk stelde een nieuw lastenboek op. Op 27 februari 2015 stelden we
dit lastenboek voor op een bijeenkomst van W13 (het nieuwe samenwerkingsproject van 13
OCMW’s uit de regio) en gaven de leden de kans om mee te doen in dit dossier. OCMW
Zwevegem, OCMW Harelbeke, OCMW Wervik en OCMW Avelgem beslisten om mee in te stappen.
OCMW Kortrijk, paste het lastenboek aan in de zin van OCMW Kortrijk die zal optreden als
opdrachtencentrale. Dit betekent dat OCMW Kortrijk, als aanbestedende overheid, de
overheidsopdracht plaatst met betrekking tot de leveringen die bestemd zijn voor de andere
aanbestedende overheden. (alleen de gunningsprocedure dus).
In het bestek is voorzien dat de deelnemende besturen zullen betrokken worden in de beoordeling
van de offertes: ze vaardigen elk 2 deskundigen af die zullen deel uit maken van het
beoordelingsteam.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en
verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik
en Avelgem” werd een bestek met nr. 20150609/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.630.000,00 exclusief BTW of
€ 3.182.300,00 inclusief 21% BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 23 april 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
offerteaanvraag. De andere 4 andere OCMW Besturen gaven een mandaat aan OCMW Kortrijk om
op te treden als opdrachtencentrale.
De aankondiging van opdracht 2015/S 083-147184 werd gepubliceerd op 29 april 2015 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2015-510294 werd gepubliceerd op 24 april 2015 op nationaal
niveau.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 juni 2015 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 4 februari 2016.

Er werden 4 offertes ontvangen:
 DISTEPHAR, Stationsstraat 7 te 8210 Loppem;
 M.D.D. PHARMA NV, Zwevegemstraat 38 te 8500 Kortrijk;
 MULTIPHARMA CVBA, Lenniksebaan 900 te 1070 Brussel;
 PATRONA PHARMA GROUP NV, Henri Jasparlaan 138 te 1060 Sint-Gillis;

De ingediende offertes werden door OCMW Kortrijk nagezien op hun formele regelmatigheid en
voldeden aan de kwalitatieve selectiecriteria vermeld in het bestek.
De documenten voor de beoordeling van de offertes op basis van de gunningscriteria werden op
12/06/2015 digitaal ter beschikking gesteld aan de beoordelaars vermeld in het bestek.
Zoals voorzien in het bestek werden de aanbieders van een regelmatige offerte uitgenodigd om op
24/6/2015 de in hun offerte aangeboden dienstverlening verder toe te lichten. De 4 kandidaten
werden in dezelfde volgorde van de rangschikking in het PV van opening uitgenodigd om binnen
een maximum tijdsbestek van 90 minuten uitleg te geven over de kwaliteit van hun
dienstverlening, de geboden service, de materiële ondersteuning, de voorziene vorming en het
kwaliteitsmanagement ten aanzien van de beoordelaars. (brieven met uitnodiging dd.
15/6/2015).
Er werd aan alle kandidaten ook een zelfde casus van een fictief medicatieschema voorgelegd met
de bedoeling hen dit te laten evalueren op vlak van farmaceutische zorg.
Op 25/6/2015 kwam de jury opnieuw bijeen voor de beoordeling van de 4 kandidaten op vlak van
de gunningscriteria. Hierbij werd de ingediende schriftelijke offerte, de mondelinge uiteenzetting
en de bespreking van de voorgelegde casus in overweging genomen.



Alle beoordelaars vermeld in het bestek waren aanwezig zowel bij de voorstelling door kandidaten
op 24/6/2015 als bij de beoordeling van de kandidaten op 25/6/2015.
De beoordeling van de offertes werd in een proces verbaal opgenomen en ondertekend door alle
beoordelaars.
Het beoordeling wordt als volgt samengevat:

Score Gewicht

DISTEPHAR

kwaliteit van de dienstverlening 38 45

service van de levering 24 25

materiele ondersteuning 18 20

vorming en kwaliteitsmanagement 8 10

Totaal 88 100

M.D.D. PHARMA NV

kwaliteit van de dienstverlening 34 45

service van de levering 22 25

materiele ondersteuning 18 20

vorming en kwaliteitsmanagement 8 10

Totaal 82 100

MULTIPHARMA CVBA

kwaliteit van de dienstverlening 24 45

service van de levering 20 25

materiele ondersteuning 9 20

vorming en kwaliteitsmanagement 8 10

Totaal 61 100

PATRONA PHARMA GROUP NV

kwaliteit van de dienstverlening 28 45

service van de levering 22 25

materiele ondersteuning 18 20

vorming en kwaliteitsmanagement 8 10

Totaal 76 100

Bij de opmaak van het bestek opteerden we via de gunningscriteria om het contract te gunnen
aan de apotheek die de grootste farmaceutische zorg aanbiedt. Dit betekent dat de medicatie van
de bewoners volledig onder de verantwoordelijkheid van de apotheek valt, wat de werklast binnen
de afdelingen ten goede komt. De medicatiekosten voor de bewoner kunnen verlaagd worden
door: de strikte opvolging van attesten en voorschriften door de apotheek, het gebruik van de
goedkoopste generische middelen en het gebruik van magistrale bereidingen. De werklast voor de
verpleegafdeling verlaagt door de efficiënte toelevering van de medicatie.
Uit de evaluatie van de offertes blijkt dat de garantie op het halen van deze doelstelling het
grootst is bij de voorgestelde apotheek.

De beoordelaars stellen voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de firma met de beste offerte (rekening houdend met de gunningscriteria), zijnde
Distephar, Stationsstraat 7 te 8210 Loppem, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van
deze inschrijver.
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem, OCMW Harelbeke, OCMW
Avelgem en OCMW Wervik bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

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

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

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

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



Eerdere
beslissingen

 Vast bureau van 20 januari 2015
 Vast bureau van 10 februari 2015
 Raad van 23 april 2015 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 Lastenboek
 4 offertes
 Voorgelegde casus
 Proces Verbaal van opening van de offertes
 Proces Verbaal van beoordeling gunningscriteria
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 juni 2015 voor de
opdracht “Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor
de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem”, opgesteld
door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan firma met de best beoordeelde offerte (rekening houdend met
de gunningscriteria), zijnde Distephar, Stationsstraat 7 te 8210 LOPPEM, tegen de voorwaarden
vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150609/RL/OOE.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 9 juli 2015 | punt 7

Onderwerp Aanvraag van een sloop- en bouwvergunning voor renovatieproject ‘De Bolster’, Brugsestraat 34
Kortrijk.

Indiener Francine Vanneste Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring aanvraag van een slopings- en bouwvergunning voor renovatieproject de Bolster,
Brugsestraat 34 Kortrijk.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen.
In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd aan oudere alleenstaande mannen met
psychosociale beperkingen en/of een onthaaltehuiscarrière.
In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter beschikking.
Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij.
De woning nr. 28 huurwoning via vzw De Poort, is eveneens vrij.
In dezelfde raadszitting werd beslist het pand ‘de Bolster’, Brugsestraat 34 te Kortrijk aan te
kopen met het oog op de herlocalisatie van de kamers voor crisisopvang.

Beoordeling Om te voldoen aan de normen en voorwaarden voor het organiseren van crisisopvang is een
grondige renovatie van het pand noodzakelijk, rekening houdend met volgende voorschriften.
 Brandweervoorschriften (brandcentrale, tweede vluchtweg, vluchttrappen,

compartimentering, …)
 Normen naar inrichten volgens de Vlaamse wooncode (reglementering kamers)
 Stedelijke voorschriften

Facility maakte, in overleg met de verantwoordelijken voor de crisisopvang van het team wonen,
de plannen op voor een volledige renovatie die beantwoordt aan de vigerende norm voor
kamerbewoning en brandpreventie.

In overleg met de Stad wordt het achterliggend terrein op hetzelfde kadastraal perceel, eigendom
van de Stad meegenomen in de bouwaanvraag. Voor dit deel van het terrein is afbraak van
bijgebouwen voorzien met aanleg van verharding en 3 parkeerplaatsen. De voorziene werken
voor de afbraak en aanleg op grond van de Stad zitten niet vervat in de begroting van het OCMW.

Voor het deel met woonhuis aan de straatkant, eigendom OCMW, is een budget voorzien van €
570.000, waarvan € 240.000 voor de aankoop en €330.000 voor de renovatie van het pand.

Voorziene werken voor ons bestuur: het bijgebouw, achteraan aansluitend op het hoofdgebouw
moet afgebroken worden en het hoofdgebouw duurzaam gerenoveerd. Via het terras op de
achterkant zal een extra toegang via hellend vlak gecreëerd worden om het gebouw
rolstoeltoegankelijk te maken.
Het pand zal na renovatie beschikken over 9 individuele kamers waarvan 2 kamers op het
gelijkvloers geschikt voor andersvaliden, een rolstoeltoegankelijke gemeenschappelijke keuken op
gelijkvloers, 3 gemeenschappelijke badkamers waarvan 1 rolstoeltoegankelijk op het gelijkvloers,
4 toiletten waarvan eveneens 1 rolstoeltoegankelijk op het gelijkvloers en een open
fietsenberging.

Voor de uitvoering stellen we voor een gedeelte te laten uitvoeren door externe aannemers en
daarvoor een bestek op te maken. Een ander deel willen we zelf uitvoeren in samenwerking met
de leerwerkplaats.

Om dit project te realiseren moet een beperkt deel van het gebouw gesloopt worden en moet een
slopings- en bouwvergunning aangevraagd worden.

Timing
 Juli 2015: goedkeuring OCMW-raad dossier voor aanvraag bouwvergunning en budget
 Eind 2015: goedgekeurde bouwaanvraag binnen
 Tweede helft 2015 opmaak aanbestedingsdossier en voorleggen dossier aan Raad voor

goedkeuring wijze van gunning en goedkeuring uitvoeringsdossiers met raming
 Eind 2015: goedgekeurde bouwaanvraag binnen en goedkeuring biedingen van externe

aannemers
 2015 uitvoering met leerwerkplaats – 2016 uitvoering leerwerkplaats en externe aannemers



Financiële
toetsing

Budget Voor 2015 is 240.000 euro voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 februari 2015: principiële beslissing tot verkoop woningen Handboogstraat 22
tot en met 30.

 Raad van 19 februari 2015: aankoop pand Brugsestraat 34 Kortrijk voor herlocalisatie van 8
kamers voor crisisopvang.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Plannen sloop- en bouwaanvraag

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt het voorontwerp en het budget goed. De slopings- en bouwaanvraag voor het
project mag worden ingediend en de bestekken mogen worden opgemaakt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verkoop van grond gelegen langs de Vichtesteenweg te Deerlijk aan de Intercommunale Leiedal
voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In de zitting van 18 juni 2009 besliste de raad tot verkoop van drie percelen grond gelegen
inwaarts de Vichtesteenweg te Deerlijk, kadastraal gekend sectie B nrs 574, 575 en 576 met een
kadastrale oppervlakte van 61a 10ca, aan de Intercommunale Leiedal voor de prijs van €
145.500.

De intercommunale Leiedal zou deze percelen in een groter geheel aanwenden voor de realisatie
van een lokaal bedrijventerrein voor kleine en middelgrote ondernemingen in Deerlijk.

De realisatie van het bedrijventerrein liet verschillende jaren op zich wachten omwille van
verschillende problemen. Inmiddels werd met alle eigenaars een akkoord bereikt.

Beoordeling Deze percelen waren vroeger bestemd als woonuitbreidingsgebied. Sinds de goedkeuring van het
‘BPA nr. 035 Vichtesteenweg’ bij ministerieel besluit van 5 februari 2009, liggen ze deels in een
zone voor lokaal bedrijventerrein en deels in een zone voor waterbuffering.

Het OCMW verpacht deze gronden sinds 1 januari 1973 aan dhr. Mark Vandamme. De pachter is
akkoord met de pachtbeëindiging. De intercommunale Leiedal is bereid om de onderhandelingen
met de pachter te voeren en de vergoeding voor de pachtverbreking te betalen.

De totale gemeten oppervlakte van het terrein bedraagt 6.030 m². Hiervan ligt 3.623 m² in de
zone voor het lokaal bedrijventerrein en 2.407 m² in de zone voor waterbuffering.

De Intercommunale Leiedal is bereid om € 39/m² te betalen voor de gronden in het
bedrijventerrein en € 20/m² voor de gronden in de zone voor waterbuffering. Dit zijn de prijzen
die ook aan de overige eigenaars in de zone betaald worden.

De totale verkoopprijs bedraagt € 189.437.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van 18 juni 2009 | punt 8: Verkoop van grond gelegen langs de Vichtesteenweg te
Deerlijk.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Opmetingsplan

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de verkoop van de gronden gelegen inwaarts de Vichtesteenweg te
Deerlijk, kadastraal gekend sectie B nrs 574, 575 en 576, aan de Intercommunale Leiedal, voor
een bedrag van € 189.437 en op voorwaarde van een gunstig schattingsverslag van de afdeling
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

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
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Onderwerp Aanpassing arbeidsreglement. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Caroline Devos Dienst Personeelsdienst.

Doelstelling Aanpassing van het arbeidsreglement voor het contractueel en statutair personeel

Feitelijke
aanleiding

Het huidig arbeidsreglement werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 19
juni 2003 en sinds niet meer te gronde aangepast.

Beoordeling Het arbeidsreglement dient te worden aangepast aan de huidige huisstijl om de leesbaarheid ervan
te verhogen.

Naar aanleiding van de invoering van de rechtspositieregeling moeten de verwijzingen naar het
geldelijk en administratief statuut worden verwijderd.

Naar aanleiding van het eenheidsstatuut van 8 juli 2013 diende de verwijzing betreffende
vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden te worden
geschrapt.

Vanaf 1 januari 2013 wordt het loon niet meer in dertigsten betaald maar in werkdagen, deze
berekening moet ook worden vermeld in het arbeidsreglement.

De bijlage met alle bestaande uurroosters diende te worden aangevuld.

De procedure in het kader van de bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk is aangepast
sinds 1 maart 2015 en moet verplicht opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 De wet van 18 december 2002 houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling
van de arbeidsreglementen

 De rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Kortrijk
 Wet eenheidsstatuut arbeiders-bedienden
 KB van 28 februari 2014 en 28 maart 2014 betreffende psychosociale belasting, veroorzaakt

door het werk

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 19 juni 2003: vaststelling van het arbeidsreglement
 Raadsbesluit 16 juni 2011: vaststelling van de rechtspositieregeling


Besluit-
vormings-proces

 BOC 19 juni 2015

Bijlagen  Aangepast arbeidsreglement (en bijlagen) voor het contractueel en statutair personeel van het
OCMW Kortrijk

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement in bijlage goed.

Belangrijkste aanpassingen in het arbeidsreglement per artikel:

Artikel 6 Uurroosters en rusttijden
Werd aangepast aan de huidige reglementen van variabele en vast uurregeling.

Artikel 9 Bezoldiging van het loon
Vermelding van de berekening in werkdagen in plaats van dertigsten.



Artikel 13 Afwezigheid wegens ziekte of ongeval
Uitbreiding van dit artikel om duidelijkheid te creëren voor de betrokken personeelsleden.

Artikel 14, 15 en 16 Controlearts, geschillenregeling en sanctieregeling
Duidelijke procedure voor de uitvoering van eventuele controles en de eventuele geschillen die hier
kunnen uit voortvloeien. Mogelijke sancties toegevoegd bij niet verwittigen.

Artikel 18 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor het contractueel personeel
de verwijzing betreffende vroegtijdige beëindiging van de arbeidsoverkomst van minder dan 6
maanden wordt geschrapt.

Artikel 28 Persoonlijke eigendommen
Dit artikel werd toegevoegd om de werknemers er op te wijzen zorg te dragen voor hun
eigendommen en hen er op te wijzen dat de werkgever niet aansprakelijk is.

Artikel 32 Bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk
Aanpassing aan de huidige wetgeving.

Belangrijkste aanpassingen in de bijlagen van het arbeidsreglement.
Alle bijlagen werden aangepast aan de huidige situatie en uitgebreid waar nodig.

- Bijlage 2 Uurroosters werd aangepast aan het huidige reglement variabele werktijd en alle
bestaande uurroosters werden opgenomen in de bijlage. Het reglement variabel werkuren werd
opgenomen in deze bijlage

- Bijlage 4 Vertrouwenspersonen werd aangepast aan de huidige situatie, inclusief aangepaste
personeelsbezetting bij Idewe.

- Bijlage 7 Afspraken inzake werkkledij werd uitgebreid met de afspraken betreffende werkkledij in
de kinderopvang.

- Bijlage 9 Bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk werd aangepast aan de huidige
reglementering.

Opvolging en
communicatie


