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Kortrijk, 20 augustus 2015

U wordt beleefd uitgenodigd op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die plaats zal

vinden in de Sint-Annazaal van het Begijnhof op donderdag 27 augustus 2015 om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Aanstelling advocaat in procedure Raad van State gunning medicatie. Bekrachtiging.

3. Procedure Raad van State schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de gunningsbeslissing

levering medicatie aan de woonzorgcentra. Stand van zaken en besluitvorming.

4. Rapportering na 2de kwartaal 2015. Aktename.

5. Aktename van wijziging in budgethouderschap.

6. Toekenning van kasvoorschot aan de dienst straathoekwerk. Aktename.

7. Bepaling van de basishuurwaarde voor sociale flats Overleiestraat 41 in Kortrijk, alsook het voorschotbedrag

van de algemene en gemeenschappelijke kosten. Voorstel tot goedkeuring.

8. Aanvraag tot opmaak van een masterplan voor het verkrijgen van een subsidiebelofte bij VIPA voor de bouw

van een kinderopvang.

9. Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus

Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum. Goedkeuring

lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring indienen definitief ontwerp bij V.M.S.W.

10. Archeologische prospectie met ingreep in de bodem op het terrein in Bellegem. Voorstel tot gunning.

11. Aankoop van 6 tilliften en toebehoren voor de diverse woonzorgcentra. Voorstel tot goedkeuring.

12. Aankoop van matrassen en hoofdkussens voor Sint-Jozef, Lichtendal, Ter Melle en Biezenheem binnen het

raamcontract met Sampli NV. Voorstel tot goedkeuring.

13. Aankoop van hoog-laagbedden binnen het raamcontract met Wissner-Bosserhoff Belgium.

14. Aankoop van relaxzetels voor Sint-Jozef en De Weister binnen het raamcontract met Moments Furniture NV.

15. Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-

Maartenskerkhof. Goedkeuring termijnverlenging en meerwerken.

16. Aanvraag preadvies bij Onroerend Erfgoed van dossier ‘restauratie Begijnhof Fase 9’, woningen Begijnhof 3

tot en met 6, gezamenlijke aanbesteding met fase 8. Voorstel tot goedkeuring.

17. Aankoop elektrische fietsen. Voorstel tot gunning.

18. Aankoop overkapping voor extra fietsberging in Budastraat. Voorstel tot gunning.

19. Gunningsprocedure Parko voor software ‘ondersteuning werving & selectie’. Voorstel om aan te sluiten bij

procedure.

20. Einde analoge multi TV van huidige aanbieder. Voorstel aansluiten opdrachtencentrale voor digitale TV van

zorgbedrijf Antwerpen.

21. Aankoop registratieprogramma voor de wijkteams en dienstencentra. Voorstel tot goedkeuring.

22. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een poule van fotografen voor stad en OCMW Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

23. Overdracht handelshuurovereenkomst Grote Markt 20. Voorstel tot goedkeuring.

24. Bekrachtiging selectieprocedure personeelsdeskundige.

25. Varia.
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GESLOTEN ZITTING

1. Procedure tot uithuiszetting. Voorstel tot aanstelling raadsman.

2. Procedure tot uithuiszetting. Voorstel tot aanstelling raadsman.

3. Aankoop wagen bij stopzetting leasing en beschikbaarstelling aan financieel beheerder.

4. Toekenning toelage wegens opdrachthouderschap.

5. Aanstelling contractuelen onbepaalde duur.

6. Aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de selectie van personeelsdeskundige.

Hoogachtend,

Philippe De Coene

Voorzitter


