
VERSLAG

Openbare zitting van 27 augustus 2015

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene
Raadsleden: Frederik Benoit, Lien Claassen, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer,
Yann Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele (vanaf punt 6), Stéphanie Van Hauwaert,
Lieve Vansevenant, Carine Vercleyen en David Wemel.
Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: /

Punt 0 Beslissing in verband met de agenda.

Punt 3: “Procedure Raad van State schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de
gunnings-beslissing levering medicatie aan de woonzorgcentra. Stand van zaken en
besluitvorming.” wordt verplaatst naar de gesloten zitting.

Punt 25: “Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. Uitbreiding van het aantal opvangplaatsen.”
wordt bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda.
[27 augustus 2015]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 9 juli 2015 wordt goedgekeurd.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

In de zitting van 9 juli 2015 gunde de raad de levering van geneesmiddelen, farmaceutische
producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem,
Harelbeke, Wervik en Avelgem aan de BVBA Distephar uit Loppem.

Deze opdracht van levering werd niet gegund aan de NV M.D.D. Pharma uit Kortrijk, een van de
andere inschrijvers.

M.D.D. Pharma diende op 24 juli 2015 een beroep in tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid bij de Raad van State. Zowel de eigenlijke gunningsbeslissing aan BVBA
Distephar en de impliciete beslissing om de opdracht niet te gunnen aan M.D.D. Pharma maken
deel uit van het beroep tot schorsing.

Beoordeling De zitting in dringende noodzakelijkheid vond plaats op 18 augustus 2015.

Omwille van de hoogdringendheid werd beroep gedaan op Mr. Bart De Becker van het
advocatenkantoor Lexeco, gespecialiseerd in publiek recht en overheidsopdrachten. Hij
verdedigde de belangen van het OCMW op de zitting.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

Raadsbeslissing van 9 juli 2015: gunning van de levering aan BVBA Distephar.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de ontvangst van het verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid bij de Raad van State tegen de gunning van de levering van medicatie aan BVBA
Distephar op 24 juli 2015.
De raad bekrachtigt de aanstelling van Mr. Bart De Becker van advocatenbureau Lexeco uit
Kortrijk om het OCMW te vertegenwoordigen in deze procedure voor de Raad van State.
[27 augustus 2015]



Punt 3 Procedure Raad van State schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de
gunnings-beslissing levering medicatie aan de woonzorgcentra. Stand van zaken en
besluitvorming.

Punt verplaatst naar de gesloten zitting.
[27 augustus 2015]

Punt 4 Rapportering na 2de kwartaal 2015. Aktename.

Feitelijke
aanleiding

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden.

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.

 Opvolging exploitatiebudget
 Voorgangsrapportering over acties in het strategisch meerjarenplan
 bijlagen

o Personeel: VTE per beleidsitem
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

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.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier merkt op dat de resultaten van dit kwartaal positief zijn. Voorzitter
Philippe De Coene antwoordt bevestigend. We hebben inderdaad wat marge maar we kunnen ook
nog geconfronteerd worden met onverwachte zaken.

Raadslid David Wemel bemerkt de stijging van het aantal leefloners en vraagt of wij beschikken
over een benchmark met de andere centrumsteden. Voorzitter Philippe De Coene zegt dat we
inderdaad een benchmark hebben met de andere centrumsteden maar niet op kwartaalbasis,
enkel op jaarbasis.

Raadslid David Wemel maakt verder de algemene opmerking dat het positief is dat er op
kwartaalbasis gerapporteerd wordt met duidelijk cijfermateriaal. Voor de stijging van het aantal
leefloners zou het wel interessant zijn om nog wat meer informatie te krijgen over de redenen van
de stijging en het profiel van de leefloongerechtigden. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat
meest recente cijfers in detail zullen worden opgevraagd en bezorgd aan de raadsleden.

Raadslid David Wemel vraagt of er bij de activering van de jongeren een gericht beleid wordt
gevoerd. Waarnemend secretaris An Spriet verwijst naar het voortraject jongeren dat sinds een
aantal jaren loopt. Voorzitter Philippe De Coene vult aan dat het maatwerk juist de sterkte is van
het activeringsbeleid van het OCMW. We hebben een gemiddelde activeringsgraad van 74,2%. De
rest bestaat vooral uit studenten en mensen die absoluut niet meer in aanmerking komen voor de
arbeidsmarkt.

Waarnemend secretaris An Spriet deelt mee dat op 30 juni jl. 211 mensen in dienst waren als
leerwerknemer. Dat is het hoogste aantal tot nu toe.

Raadslid Yann Mertens vraagt of die mensen vooral logistiek werk doen. Voorzitter Philippe De
Coene antwoordt dat het soort werk zeer divers is, ook soms administratief werk. Het gaat vooral
om maatwerk, aangepast aan de competenties en talenten van de betrokken personen. Verder
proberen we ook mensen buiten onze eigen organisatie aan het werk te krijgen.

Raadslid Yann Mertens vraagt een verduidelijking van het aantal klachten en gegronde krachten.
Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt naar een volgende zitting.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de rapportering na 2de kwartaal 2015.
[27 augustus 2015]

Punt 5 Aktename van herziening budgethouderschap.

Feitelijke
aanleiding

Taakverschuiving in de personeelsdienst

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

OCMW-decreet van 19 december 2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

Eerdere
beslissingen

Ingevoerd bij Raadsbeslissing 20 december 2001
Gewijzigd bij Raadsbeslissingen van 8 maart 2003, 14 december 2004, 27 april 2006, 18 oktober
2007, 28 augustus 2008, 18 juni 2009,8 juli 2010, 20 januari 2011, 17 november 2011 en 23
januari 2014.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt er akte van dat het budgethouderschap inzake vorming OCMW-personeel vanaf 1
september 2015 overgedragen wordt van Veerle De Bosschere naar Robbe Struyve.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

Sluiting van het Achturenhuis

Beoordeling Op basis van de gedane kleine uitgaven in het eerste semester 2015 is het wenselijk om 100EUR
kasvoorschot te verstrekken zodat het personeel de kleine uitgaven niet met eigen middelen
moet prefinancieren.
Overeenkomstig de regelgeving kan de Secretaris deze provisie toekennen na advies van de
financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving aan de Raad voorgelegd worden en
wordt opgenomen in de afsprakennota tussen Secretaris en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

OCMW-decreet van 19 december 2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

Eerdere
beslissingen

Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt er akte van dat aan Caroline Verhaeghe een kasvoorschot van honderd euro zal
gegeven worden ter financiering van de kleine uitgaven in de dienst straathoekwerk.
[27 augustus 2015]

Punt 7 Bepaling van de basishuurwaarde voor sociale flats Overleiestraat 41 in Kortrijk, alsook
het voorschotbedrag van de algemene en gemeenschappelijke kosten. Voorstel tot
goedkeuring.

Doelstelling In vorige zitting werden de sociale huurovereenkomst, het intern huurreglement en huishoudelijk
reglement voor de nieuwe sociale flats en studio’s op Dam 49 én Overleiestraat 41 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 (5 in totaal) in de Overleiestraat 41 zijn (na Dam 49 twee maanden geleden) ook
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.

Uitgangspunt is de basishuurprijs van de woning , bepaald door de notaris.

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 jaarinkomen. Het geïndexeerde
inkomen bedraagt minstens het leefloon.

- Patrimoniumkorting
Omdat het om nieuwbouw gaat in Overleiestraat 41, is er geen patrimoniumkorting van
toepassing, dit geldt immers allen bij verouderde gebouwen.

Gezinskorting
Per persoon ten laste, namelijk elke persoon, die in de huurwoning gedomicilieerd is en die
minderjarig is, of waarvoor kinderbijslag of wezenbijslag wordt betaald, of ernstig gehandicapt is.
De korting bedraagt 18 euro per persoon ten laste, of 36 euro voor persoon met ernstige
handicap. Bij co-ouderschap kan de helft van de korting worden toegestaan, bij een verklaring
van beide ouders.

Minimum en maximum
De huurder betaalt dus 1/60 van zijn geïndexeerd jaarinkomen, met een minimum van de helft
van de basishuurprijs. Hij betaalt ook nooit meer dan basishuurprijs, namelijk de normale
marktwaarde, bepaald door de notaris.
Indien het inkomen van de sociale huurder stijgt , dan stijgt ook de huurprijs, tot maximum de
basishuurprijs. Bij een vermindering van het inkomen van gemiddeld meer dan 20 % , gedurende
drie maanden, komt er een aanpassing van de huurprijs. Bij een gezinswijziging, waardoor het
inkomen daalt, of stijgt ( bijvoorbeeld overlijden, bijkomende nieuwe huurder, wiens inkomen
meetelt voor berekening huurprijs), dan kan er een herberekening van de huurprijs zijn, dien in
voege gaat, de maand nadat de wijzigingen bekend en gestaafd zijn bij het OCMW, als
verhuurder.

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 en Dam 49 is ook voor de 5 flats in de Overleiestraat 41 een
notaris aangesteld.

Overzicht van de prijzen voor Overleiestraat 41, zoals door de notaris vastgesteld als normale
huurprijs:

Type 1 € 600

Type 2 € 580

Type 3 € 720

Op de eerste en tweede verdieping zijn telkens 2 gelijkaardige flats met 1 slaapkamer (2
personen): type 1 ligt aan de straatkant, type 2 aan de achterzijde van het gebouw.
Type 3 is de enige flat op het dak met 3 slaapkamers.
Alle flats zijn rolstoeltoegankelijk en – leefbaar. D.w.z. dat hier absolute prioriteit geldt voor
personen met beperkingen (voor zover ze op de wachtlijst staan).



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, gordijnen, energie en lift. Het is dan ook gebruikelijk dat naarmate de wooneenheid
groter is, dat de gemeenschappelijke kosten ook groter aangerekend worden.
Zo komen we voor Overleiestraat 41 per maand uit bij:
Type 1: € 35;
Type 2: € 35;
Type 3: € 50.
Wij stellen voor dit voor 2015 en 2016 als een vast bedrag per maand te houden, met een
evaluatie begin 2017.

De gemeenschappelijke kosten (“syndic”):
Na berekening opbrengst gk: (€ 35 x 4 flats) + (€ 50 x 1 flat)= € 190 per maand of € 2.280 per
jaar.
Voldoende voor de gemeenschappelijke kosten:
1/20 VTE loon schoonmaak en logistiek= € 1.850 per jaar;
lift Kone= garantie voor 1 jaar, vanaf september 2016 onderhoudscontract;
afschrijving gordijnen (over 15 j)= € 300 per jaar

Totaal: € 2.150 per jaar.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen Schatting van de notaris.
Berekening van de financieel beheerder.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met volgende basishuurprijzen voor de sociale flats in Overleiestraat 41 in
Kortrijk:

Type 1 € 600

Type 2 € 580

Type 3 € 720

De raad gaat akkoord met het voorschotbedrag van de algemene en gemeenschappelijke kosten
voor Overleiestraat 41 (per maand):

Type 1: € 35;
Type 2: € 35;
Type 3: € 50.
[27 augustus 2015]

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

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.

In de zitting van 18 juni 2015 besliste de raad een opdracht uit te schrijven bij wijze van de open
offerteaanvraag, voor de opdracht “Aanstellen ontwerpers voor realisatie van een volksrestaurant,
kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf”.

Beoordeling Aansluitend op bovenvermelde beslissingen werd er bij de VIPA geïnformeerd naar de
mogelijkheid voor subsidie voor het gedeelte kinderopvang.

De huidige infrastructuur is gebouwd op basis van de bouwkundige voorschriften van Kind en
gezin. Deze voorschriften zijn minder streng als deze welke VIPA oplegt. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat er ruimer moet gebouwd worden als voorzien.
Kind en gezin voorziet een oppervlakte van 12m²/kind terwijl VIPA het houdt op maximaal 20
m²/kind.



Afhankelijk van het ontwerp kan de oppervlakte welke we voorzien voor de kinderopvang wel
variëren.

Hiervoor hebben we diverse scenario’s opgemaakt naar mogelijke subsidieregelingen bij VIPA in
functie van de gerealiseerde oppervlakte.





Het systeem van prefinanciering is in dit project met meest aangewezen subsidievorm.

Om een subsidiebelofte aan te vragen bij VIPA dient er een masterplan opgemaakt te worden.

De aanvraag voor goedkeuring masterplan en goedkeuring subsidiebelofte bevat:

1. Identificatieformulier en omschrijving van het project
2. De ondertekende notulen met de beslissing tot aanvraag
3. De nodige bescheiden en statuten
4. Erkenning
5. Een verklaring op erewoord 20 jaarregel
6. Een beschrijving van de huidige infrastructuur
7. Een beschrijving van de toekomstige infrastructuur
8. Een financieel plan, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, meerjarenplanning,

cashflowberekening en financiering van het project
9. Een kopie van de notariële akte
10. Als de aard van de werken het vereisen: een stedenbouwkundig attest of een akkoord

over een principeaanvraag
11. Het advies van de bevoegde brandweerdienst of een verslag van de bespreking
12. De plannen schaal 1/100
13. De conceptnota
14. Een verslag over gevolg werkvergaderingen en aanbevelingen
15. De raming van het project
16. De oppervlakteberekening van het project
17. In voorkomend geval, een verwijzing naar een bodemattest
18. Een initieel programma van eisen
19. Een ingevulde afvinklijst duurzaam bouwen
20. Een akkoordbrief initiële programma van eisen en coördinator;
21. Een ondertekende verklaring integratie kunstwerk
22. Controle van de verwantschapsband

Dit dient opgemaakt te worden tijdens de ontwerpfase samen met het ontwerpersteam. Het is
aangewezen om onmiddellijk bij de aanstelling rekening te houden met de opmaak van een
masterplan voor subsidieaanvraag zodat we maximaal kunnen rekening houden met de eisen van
VIPA en de eisen welke bouwkundig gesteld worden.

Binnen de huidige timing zou dit als volgt ingepland worden

18/09/2015 plaatsing van de opdracht aan het ontwerpersteam
Met vermelding dat de richtlijnen voor VIPA van de kinderopvang moeten gevolgd worden.

19/11/2015 voorleggen voorontwerp aan raad, voorleggen masterplan ter goedkeuring.

17/12/2015 voorleggen dossier bouwvergunning aan raad

18/02/2016 voorleggen uitvoeringsdossier met wijze van gunning aan de raad.

19/02/2016 start van de aanbestedingsprocedure

17/06/2016 plaatsing van de uitvoeringsopdracht ( start van de werken binnen 45 dagen)

december 2017 oplevering en ingebruikname van het gebouw.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

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.

Eerdere
beslissingen

Raadsbeslissing van 26 mei 2015: aankoop pand.
Raadsbeslissing van 18 juni 2015: offerteaanvraag “Aanstellen ontwerpers voor realisatie van
een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf”.

Besluitvormings-
proces

MAT van 17 juli 2015

Stemmen Unanimiteit

Besluit De raad beslist om over te gaan tot de opmaak van een masterplan voor de bouw van een
kinderopvang om een subsidiebelofte via prefinanciering te krijgen bij VIPA.
[27 augustus 2015]



Punt 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.

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.
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.
In zitting van 21 mei 2015 besliste de Raad het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II &
ARCHI+I in te dienen. De Raad gaf eveneens opdracht aan de ontwerper om te starten met het
uitvoeringsdossier.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele
werken voor de realisatie zorgcampus Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24
sociale flats en lokaal dienstencentrum.” werd een bestek met nr. 2014/0056/01 opgesteld door
de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel.
Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
Deelopdracht 1 Woonzorgcentrum gesubsidieerd door VIPA
Deelopdracht 2 Sociale Flats gesubsidieerd door VMSW
Deelopdracht 3 Dienstencentrum niet gesubsidieerd
Deelopdracht 4 Infrastructuurwerken openbaar karakter gesubsidieerd door VMSW
Deelopdracht 5 infrastructuurwerken privaat karakter niet gesubsidieerd

De uitgave voor deze opdracht werd origineel geraamd op € 15.162.460,00 exclusief BTW.

De raming op basis van het definitief ontwerp bedraagt:

Deelopdracht 1 Woonzorgcentrum Raming excl. BTW

Architectuur+stabiliteit+interieur € 7.415.033,00

Technieken fluida € 2.049.739,00

Technieken elektro € 1.196.378,00

TOTAAL € 10.661.150,00

Deelopdracht 2 Sociale Flats

Architectuur+stabiliteit+interieur € 2.759.752,00

Technieken fluida € 354.152,00

Technieken elektro € 305.212,00

TOTAAL € 3.419.116,00

Deelopdracht 3 Dienstencentrum



Architectuur+stabiliteit+interieur € 359.595,00

Technieken fluida € 75.218,00

Technieken elektro € 26.650,00

TOTAAL € 461.463,00

Deelopdracht 4 Infrastructuurwerken openbaar karakter € 565.271,00

Deelopdracht 5 Infrastructuurwerken privaat karakter € 332.765,00

ALGEMEEN TOTAAL € 15.439.765,00

De raming op basis van het definitief ontwerp is € 277.305,00 of 1,8% hoger dan de
oorspronkelijke raming.
De bouwkostenverhogende factoren van de definitieve raming op basis van het
uitvoeringsontwerp zijn:
Hoog-laag baden: € 150.000 (gedeeltelijk voorzien in budget uitrusting)
Verdiepen kelder met 50 cm: € 53.000 (na gesprek met RWO en Stad voor bouwvergunning)
Meerkost omgevingsaanleg: € 98.000 (waarvan € 50.687,00 terugbetaald wordt door bewoners
voor de garageweg)

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Een deel van de kostprijs van deelopdracht 1 wordt gesubsidieerd door V.I.P.A., Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 34 te 1030 BRUSSEL.
Een deel van de kostprijs van deelopdracht 2 wordt gesubsidieerd door V.M.S.W., Koloniënstraat
40 te 1000 BRUSSEL.
De volledige kostprijs van deelopdracht 4 wordt gesubsidieerd door V.M.S.W. Afdeling
Projectrealisatie Cel Infrastructuur, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.
We vragen de Raad het bijgevoegde uitvoeringsdossier met bijhorende raming goed te keuren.
We vragen eveneens toestemming om, indien er geen opmerkingen van de subsidiërende
overheden komen die fundamentele wijzigingen aan het ontwerp inhouden, het uitvoeringsdossier
aan hun opmerkingen aan te passen en zonder extra raadsbeslissing de opdracht voor
aanbesteding op nationaal en Europees niveau te publiceren.

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 zorgstrategisch 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 Sint-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 Sint-Jozef
Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus Sint-Jozef.
Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp zorgcampus
Sint-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 Sint-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
Raad van 21 mei 2015, goedkeuring om het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II &
ARCHI+I in te dienen en aktename van de start van de opmaak van het uitvoeringsdossier.

Bijlagen Uitvoeringsdossier opgemaakt door BURO II & ARCHI+I

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bestek met nr. 2014/0056/01 en de raming voor de opdracht “Ruwbouw, voltooiing,
technische uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus Bellegem met
woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum.”, opgesteld door
de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel 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 € 15.439.765,00 exclusief BTW.

Bovengenoemde opdracht zal gegund worden bij wijze van de open aanbesteding.

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie V.I.P.A., Ellipsgebouw Koning
Albert II-laan 35 bus 34 te 1030 BRUSSEL voor het deel woonzorgcentrum.

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie V.M.S.W., Koloniënstraat 40
te 1000 BRUSSEL voor het deel sociale flats.

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie V.M.S.W. Afdeling
Projectrealisatie Cel Infrastructuur, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel voor het deel
infrastructuurwerken met openbaar karakter.

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het uitvoeringsdossier door V.M.S.W en
indien er geen fundamentele wijzigingen aan het ontwerp moeten gebeuren naar aanleiding van
de opmerkingen op het uitvoeringsdossier door de subsidiërende overheden mag, zonder
bijkomende raadsbeslissing, het dossier daaraan aangepast worden en ter aanbesteding
gepubliceerd worden op nationaal en Europees niveau.
[27 augustus 2015]

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

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.
In zitting van 21 mei 2015 besliste de Raad dat het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO
II & ARCHI+I mag ingediend worden en nam akte van de start van de opmaak van het
uitvoeringsdossier.



Aansluitend op ons bouwaanvraagdossier kregen we van de dienst onroerend erfgoed een gunstig
advies onder voorwaarden voor de stedenbouwkundige vergunning. Deze voorwaarden
verplichten ons om een gedocumenteerde archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit
te voeren door een erkende archeoloog op het terrein met sleuvenonderzoek over 10% van de
oppervlakte van het terrein.

Beoordeling Na overleg met de erfgoedconsulent Archeologie van deze dienst werd er een
onderhandelingsprocedure uitgevoerd om een erkende archeoloog aan te stellen voor deze
gedocumenteerde uitvoering volgens de voorwaarden van een bestek opgemaakt volgens de
richtlijnen van de erfgoedconsulent Archeologie.

Er werd aan 6 kandidaten offerte gevraagd:

De Logi & Hoorne bvba, gentstraat50, bus 2, 9800 Deinze
Gate bvba, Dorpstraat 73, 8450 Bredene
Ruben Willaert BVBA, bloemistenstraat 6, 8340 sijsele-damme
Momument Vandekerckhove, Oostrozebekestraat, 54, 8770 Ingelmunster
Odin, Oude Brugsepoort 17, 9800 Deinze
Vlaams Erfgoed centrum bvba, bloemistenstraat 6, 8340 sijsele-damme

De firma Odin en Vlaams Erfgoed centrum bvba hebben gemeld dat ze niet zouden inschrijven
voor deze offerte.

De Logi & Hoorne bvba en Gate bvba werden nog telefonisch gecontacteerd maar hebben geen
offerte ingediend.

Er werden 2 offertes ingediend namelijk:

Ruben Willaert BVBA, bloemistenstraat 6, 8340 sijsele-damme
Momument Vandekerckhove, Oostrozebekestraat, 54, 8770 Ingelmunster

Prijs opstart veldwerk nota totaal

Ruben Willaert BVBA 7.262,50 21 3 14 38

Momument Vandekerckhove 7.680 21 5 10 36

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 38 of 36 kalenderdagen wat geen essentieel verschil maakt
om de gunning niet aan de laagste bieder te doen.

De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Ruben Willaert BVBA,
bloemistenstraat 6, 8340 sijsele-damme tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
7.262,50 exclusief BTW of € 8.787,63 inclusief 21% 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, §
1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorgstrategisch 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
Raad van 21 mei 2015, goedkeuring indienen bouwaanvraag en aktename van de start van de
opmaak van het uitvoeringsdossier

Bijlagen Bestek en offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Archeologische
prospectie met ingreep in de bodem dossier woonzorgcentrum, assistentiewoningen, buurthuis en
infrastructuurwerken Bellegem”, opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Ruben Willaert BVBA, bloemistenstraat 6, 8340 sijsele-damme
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.262,50 exclusief BTW of € 8.787,63 inclusief
21% mits het verkrijgen van een visum.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2015 is € 49.500 voorzien voor de aankoop van 9 nieuwe tilliften. Bij navraag in
de verschillende instellingen blijkt dat er 6 nieuwe tilliften, 11 tildoeken en 4 batterijen nodig zijn.

Sint- Jozef
3 actieve tilliften + 3 tilbanden :
Vervanging van twee oude liften en 1 lift supplementair wegens toename van de zorggraad van
de bewoners die ook minder mobiel zijn.
De bijhorende tilbanden voor het gebruik van de tilliften en ter vervangen van banden met
slijtage.

Biezenheem
Vervanging twee actieve tilliften :
De actieve tillift op afdeling ‘Kerkstraat’ dateert van 2006 + het juk is schuin getrokken

De actieve tillift op afdeling ‘Statiestraat’ dateert ook van 2006 en is aan vernieuwing toe.

Vervanging van batterij actieve tillift voor afdeling ‘Neerbeekhoek’ : de oude laadt niet meer op.

Drie tilbanden met veiligheidsband supplementair

Ter Melle
Bijkomende actieve tillift voor nieuwe vierde afdeling

Drie tilbanden met veiligheidsband supplementair

Lichtendal
Er worden drie batterijen voor actieve tilliften besteld, ter vervanging.
Eén tildoek wordt besteld ter vervanging.

De Weister
1 tilband supplementair

Samenvatting

Instelling Actieve tillift Sara tilband Batterij voor Sara tillift

Sint Jozef 3 3

Biezenheem 2 3 1

Ter Melle 1 3



Lichtendal 1 3

De Weister 1

TOTAAL 6 11 4

Beoordeling Voor de aankoop van de tilliften voor de woonzorgcentra wordt er overgegaan tot een
groepsaankoop om de beste prijsvoorwaarden te bekomen.
We vroegen een offerte aan Arjo Huntleigh omdat we opteren om dezelfde tiltoestellen als de
bestaande aan te kopen. Dit heeft een gebruiksgemak, onderhoudsvoordeel en een voordeel naar
gebruik van de toebehoren die over alle toestellen kunnen toegepast worden. Het gebruik van een
tillift vereist eveneens een opleiding van het personeel om op een veilige manier bewoners te
transporteren. Indien alle tilliften dezelfde zijn biedt dit een bijkomende veiligheid voor personeel
en bewoners.
Omwille van de technische specificiteit van de goederen is het toegestaan, zoals voorzien in art.
26 § 1 -1° –f) van de Wet van 15/06/2006, slechts aan 1 leverancier een offerte te vragen.

De offerte van Arjo voor de gevraagde types liften bedraagt:

WZC aantal eenheidsprijs totaal

Actieve tillift Sara 3000 St-Jozef 3 € 3.449,35 € 10.348,05

tilband St-Jozef 3 € 228,00 € 684,00

Actieve tillift Sara 3000 Biezenheem 2 € 3.449,35 € 6.898,70

tilband Biezenheem 3 € 228,00 € 684,00

batterij Biezenheem 1 € 141,00 € 141,00

Actieve tillift Sara 3000 Ter Melle 1 € 3.449,35 € 3.449,35

tilband Ter Melle 3 € 228,00 € 684,00

tilband Lichtendal 1 € 228,00 € 228,00

batterij Lichtendal 3 € 141,00 € 423,00

tilband de Weister 1 € 228,00 € 228,00

TOTAAL excl. BTW € 23.768,10

TOTAAL incl.21% BTW € 28.759,40

Daarom vragen we goedkeuring aan de raad om de gevraagde liften bij Arjo Huntleigh NV aan te
kopen.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Wet van 15/06/2006

Bijlagen Offerte ArjoHuntleigh

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist de groepsaankoop van 6 tilliften met toebehoren te gunnen aan Arjo Huntleigh,
Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere voor € 28.579,40 inclusief 21% BTW.
[27 augustus 2015]

Punt 12 Aankoop van matrassen en hoofdkussens voor Sint-Jozef, Lichtendal, Ter Melle en
Biezenheem binnen het raamcontract met Sampli NV. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2015 is een budget voorzien om jaarlijks een deel van de bestaande matrassen
en hoofdkussens in onze woonzorgcentra te vervangen. Die matrassen en hoofdkussens moeten
aangekocht worden binnen het raamcontract matrassen en hoofdkussens van Sampli NV. Door de
toenemende zorgbehoevendheid van de bewoners vragen Lichtendal en de Weister bijkomend
kussens voor zwevende hielen ter preventie van decubitus.
In Ter Melle zijn er veel bewoners die alternatingmatrassen gebruiken. Deze worden gehuurd via
de mutualiteit op naam van de bewoner. Als deze matrassen boven op de standaardmatras gelegd
worden komen ze boven de onrusthekkens uit. Om het valrisico te beperken moet daarom de
standaardmatras vervangen worden door een dunne onderlegmatras.

Beoordeling De kostprijs van de matrassen en hoofdkussens die moeten aangekocht worden binnen het
bestaande raamcontract matrassen en hoofdkussens, is gebaseerd op de eenheidsprijzen van het



raamcontract bij Sampli. Voor de kussens zwevende hielen en de onderlegmatras werd een
offerte gevraagd aan Sampli.

WZC
aanta
l

eenheidsprij
s

totaal

Matras Viscosam85+ St-Jozef 20 € 222,13 € 4.442,60

hoofdkussen St-Jozef 20 € 9,49 € 189,80

Matras Viscosam85+ Biezenheem 10 € 222,13 € 2.221,30

Matras Viscosam85+ Ter Melle 10 € 222,13 € 2.221,30

onderlegmatras CMP 40+ Ter Melle 10 € 66,26 € 662,60

Matras Viscosam85+ Lichtendal 10 € 222,13 € 2.221,30

hoofdkussen Lichtendal 6 € 9,49 € 56,94

kussen zwevende hielen Lichtendal 6 € 79,00 € 474,00

hoofdkussen de Weister 6 € 9,49 € 56,94

kussen zwevende hielen de Weister 6 € 79,00 € 474,00

TOTAAL excl. BTW € 13.020,78

TOTAAL incl.21% BTW € 15.755,14

Financiële
toetsing

Budget Ok

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de matrassen en hoofdkussens.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 augustus 2013: mandaat aan OCMW Roeselare voor de organisatie van de
groepsaankoop, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract visco-
elastische matrassen.

 Raad van 19 december 2013 : Goedkeuring gunning raamcontract visco-elastische
matrassen.

Bijlagen Offerte Sampli dd. 3/7/2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de aankoop van visco-elastische matrassen, hoofdkussens, kussens zwevende
hielen en onderlegmatrassen, binnen het raamcontract bij de Sampli NV, goed voor een
totaalbedrag van € 13.020,78 exclusief of € 15.755,14 inclusief 21% BTW.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2015 is een budget van €42.600 voorzien de aankoop van 19 hoog-laag bedden
en 28 nachtkastjes. Deze moeten aangekocht worden binnen het raamcontract hoog-laag bedden
& toebehoren van Wissner-Bosserhoff Belgium.

Sint-Jozef
3 bedden ter vervanging van zeer oude mechanische hoog-laag bedden.
6 nachtkastjes met eettablet omwille van de toenemende zorgbehoevendheid van de bewoners.
Een nachtkastje met eettablet is hierbij noodzakelijk om maaltijden en drank binnen handbereik
van de (tijdelijk) bedlegerige bewoner te kunnen aanbieden.

Biezenheem
15 bedden ter vervanging van oude bedden die dateren van bij de ingebruikname van
Biezenheem. Sinds 2014 worden de bedden systematisch vervangen gespreid over een periode
van 5 jaar.

Ter Melle
In het kader van een fixatie-arm beleid wordt 1 extra-laag bed gevraagd. Dit voor de vervanging
van een gewoon bed.
3 bestaande nachtkastjes met tablet zijn aan vervanging toe.



Lichtendal
Bij de opstart van het kleinschalig genormaliseerd wonen in Lichtendal werd geopteerd om de
bewoners zelf hun vertrouwde meubilair te laten meebrengen. Zo werd bij de opstart slechts een
beperkt aantal nachtkastjes aangekocht. Door het feit dat een bewoner zelf niet altijd een
nachtkastje heeft en de evolutie in de zorgbehoevendheid van de bewoners is het noodzakelijk
om 8 nachtkastjes met eettablet aan te kopen.

Beoordeling De kostprijs van de bedden en nachtkastjes die moeten aangekocht worden binnen het
raamcontract bij Wissner-Bosserhoff Belgium, is gebaseerd op de eenheidsprijzen van het
raamcontract.

WZC aantal eenheidsprijs totaal

Sentida 09/220 verlengd St-Jozef 3 € 1.535,87 € 4.607,61

nachtkast met eettablet St-Jozef 6 € 342,86 € 2.057,16

Sentida 09/220 verlengd Biezenheem 15 € 1.535,87 € 23.038,05

Sentida 09/220 verlengd Ter Melle 1 € 1.535,87 € 1.535,87

nachtkast met eettablet Ter Melle 3 € 342,86 € 1.028,58

nachtkast met eettablet Lichtendal 8 € 342,86 € 2.742,88

TOTAAL excl. BTW € 35.010,15

TOTAAL incl.21% BTW € 42.362,28

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de hoog-laag
bedden en toebehoren van Wissner-Bosserhoff Belgium.

Eerdere
beslissingen

Raad van 22 augustus 2013: mandaat aan OCMW Roeselare voor de organisatie van de
groepsaankoop, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract aankoop hoog-laag
bedden & toebehoren.
Raad van 20 maart 2014: gunning Goedkeuring gunningsvoorstel van OCMW Roeselare voor de
groepsaankoop voor het raamcontract aankoop hoog-laag bedden & toebehoren

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van bedden en nachtkastjes bij de firma
Wissner-Bosserhoff Belgium goed voor een totaalbedrag van € 35.010,15 exclusief of € 42.362,28
inclusief 21% BTW.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2015 is een budget van €10.800 voorzien voor de aankoop van nieuwe
relaxzetels voor de woonzorgcentra. Die relaxzetels en toebehoren moeten aangekocht worden
binnen het raamcontract bij Moments Furniture NV.
Door de toenemende zorgbehoevendheid van de bewoners zijn er in WZC Sint-Jozef te weinig
elektrisch bedienbare relaxen.
WZC de Weister vraagt 6 extra eettabletten om te bevestigen op de bestaande relaxzetels omwille
van de toenemende zorgbehoevendheid en verminderde mobiliteit van haar bewoners.

Beoordeling De kostprijs van de relaxzetels en eettabletten die moeten aangekocht worden binnen het
bestaande raamcontract bij Moments Furniture NV, is gebaseerd op de eenheidsprijzen van het
raamcontract.

WZC aantal eenheidsprijs
Totaal excl.

BTW
Totaal incl.

BTW

relaxzetel met eettablet St-Jozef 4 € 1.326,08 € 5.304,32 € 5.622,58

afzonderlijke eettablet De Weister 6 € 199,80 € 1.198,80 € 1.450,55

TOTAAL excl. BTW € 6.503,12 €7.073,13

Voor de relaxzetels geldt een BTW tarief van 6% omdat deze voorzien zijn van inschuifbare



voetsteunen, wielen met een diameter van 125mm en een duwarm.
Voor de afzonderlijke eettabletten geldt een BTW tarief van 21%

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de relaxzetels en toebehoren.

Eerdere
beslissingen

Raad van 19 november 2009: gunning raamcontracten binneninrichting met een looptijd van 4
jaar.
Raad van 19 december 2013: verlenging raamcontract binneninrichting met 2 jaar.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de aankoop van relaxzetels en eettabletten, binnen het raamcontract bij Moments
Furniture NV, goed voor een totaalbedrag van € 6.503,12 exclusief of € 7.073,13 inclusief BTW.
[27 augustus 2015]

Punt 15 Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en
doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. Goedkeuring termijnverlenging en meerwerken.

Feitelijke
aanleiding

De opdracht voor restauratiewerken van fase 6 in de restauratie van het Begijnhof werd gegund
aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Vandendorpe Arthur NV, Groene-Poortdreef 40 te 8200
BRUGGE, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.363.170,38 exclusief
BTW of € 1.444.960,60 inclusief 6% BTW.
De uitvoering gebeurt overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met
nr. 20140113/FV/OA. De hierin voorziene vermoedelijke hoeveelheden voor de ruwbouwwerken,
vooral de metselwerken, zijn ruim onvoldoende om de noodzakelijke werken uit te voeren. Dit,
samen met enkele kleinere meerwerken leidt tot een substantiële budgetoverschrijding van het
goedgekeurde aanbestedingsbedrag.
Deze bijkomende werken voor afbraak en nieuwe metselwerken, samen met enkele kleinere
meerwerken hebben geleid tot de aanvraag van de aannemer voor goedkeuring van een
verlenging van de uitvoeringtermijn met 80 werkdagen.Deze aanvraag werd ons per aangetekend
schrijven toegestuurd op 3/07/2015.

Beoordeling Bij de ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6:
woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof” werd door architecten
Philippe Pauwels en Monique Stoop een raming gemaakt van de te voorziene restauratiewerken.
Daarbij is vooral het deel metselwerken ontoereikend in sommige woningen, of in andere
woningen niet voorzien. Alle bijkomende metselwerken zijn echter noodzakelijk voor de uitvoering
van een degelijke restauratie.
Vermits de metselwerken in een nog slechtere toestand verkeren dan wat visueel kon worden
vastgesteld bij de opmaak van het lastenboek, resulteert dit in een substantiële overschrijding
van de voorziene lage hoeveelheden met een grote repercussie op de kostprijs en de voorziene
uitvoeringstermijn.
In de loop van de werken werden reeds enkele dagen termijnverlenging aangevraagd voor
bijkomende werken die werden goedgekeurd in de werfverslagen.

Oorspronkelijk waren 195 werkdagen voorzien voor de uitvoering van de fase 6. De aangevraagde
80 werkdagen termijnverlenging werden door de aannemer niet gepreciseerd, doch deze werden
in overleg met bestuur, aannemer en architecten beoordeeld, waarna werd beslist niet in te gaan
op de volledige termijnverlenging zoals aangevraagd, namelijk 80 werkdagen. Op basis van de
reeds goedgekeurde kleine termijnverlengingen in de werfverslagen, gecombineerd met de grote
overschrijding van de voorziene werken zoals opgenomen in de prognose van de aannemer, werd
beslist dat een termijnverlenging met 73 werkdagen is verantwoord. Met de huidige stand van
zaken en een normaal aantal verletdagen, is de te voorziene einddatum van de werken te
verwachten in februari 2016. Deze termijnverlenging veroorzaakt geen problemen in verband met
de afwerking van volgende fasen.

Op vraag van het bestuur heeft de aannemer schriftelijk bevestigd dat hij in geen geval andere
kosten zal doorrekenen, met uitzondering van de wettelijke prijsherziening, en hij geen aanspraak
kan maken op enige schadevergoeding ten gevolge van de aangevraagde termijnverlenging.

Betreffende de budgettaire impact is een bedrag van € 18.336,73 te voorzien voor verschillende
goedgekeurde werken opgenomen in de werfverslagen. Voor de overschrijding van de
hoeveelheden metselwerken legde de aannemer een prognose voor. De overschrijding van de
vermoedelijke hoeveelheden in het lastenboek, wat betreft de metselwerken, dient echter nog



verder nagezien op basis van de geactualiseerde en bij te werken laatste vorderingstaten. Dit zal
na verder onderzoek door de architecten worden voorgelegd op een volgende raadzitting.

Ook al zijn deze meerwerken grotendeels betoelaagbaar, toch kunnen zij niet worden
gesubsidieerd, gezien het gesubsidieerd bedrag in het meerjarig subsidiedossier werd vastgelegd,
en er geen mogelijkheid is tot aanvraag van betoelaging voor onvoorzienbare meerwerken binnen
een meerjarig subsidiedossier.

Financiële
toetsing

Budget Onvoldoende budget voorzien voor de meerwerken. Budgetoverschrijding
nog vast te stellen.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits met de budgetwijzing bijkomend krediet wordt voorzien.

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

17 februari 2011: goedkeuring restauratiedossier - inleiding voor subsidiëring - goedkeuring wijze
van gunnen
20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 6.
24 april 2014: Goedkeuring gunning fase 6.

Bijlagen Nota van nazicht door architecten i.v.m. termijnverlenging en budgetoverschrijding.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan een termijnverlenging met 73 werkdagen voor de opdracht
“Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar
Sint-Maartenskerkhof”
Goedkeuring wordt verleend aan de in de werfverslagen goedgekeurde meerwerken voor een
bedrag van € 18.336,73.
[27 augustus 2015]

Punt 16 Indienen voor preadvies bij Onroerend Erfgoed van dossier ‘restauratie Begijnhof Fase
9’, woningen Begijnhof 3 tot en met 6, gezamenlijke aanbesteding met fase 8.

Feitelijke
aanleiding

De restauratie van de geklasseerde woningen in het Begijnhof wordt door de Vlaamse Overheid
voor 80% gesubsidieerd, nl. 60% door de Vlaamse Overheid en 20% door de Provincie, voor
zover dit gaat om subsidieerbare posten. Dit restauratiedossier maakt deel uit van het op 20
september 2012 goedgekeurde Meerjarig subsidiedossierdossier voor de fasen 6 t/m 10 van het
Begijnhof.
Elk jaar dient één restauratiedossier te worden ingediend, dat voldoet aan de wet op de
overheidsopdrachten en de Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en
Dorpsgezichten, Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed. Voor 2015 is dit het indienen van
Fase 9.
Een eerste fase van elk dossier is het opvragen van een preadvies bij de dienst Onroerend
Erfgoed, wat na de aanpassingen aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed in de vorm van een
definitief dossier moet ingediend worden binnen datzelfde jaar.
Resteert in 2016 de fase 10 in te dienen, dit is de omgevingsaanleg.
Klachten van de omwonenden hebben geleid tot een onderzoek om de overlast voor omwonenden
en meteen ook de begijnhofbewoners tot een minimum te herleiden.

Beoordeling Preadvies fase 9
Bij de goedkeuring van instap in de meerjarige subsidieovereenkomst voor de restauratiewerken
aan het Begijnhof te Kortrijk is, volgens de daaraan gekoppelde timing, het dossier van fase 9 in
te dienen als preadvies half 2015.

Op 7 juli 2015 ontvingen we van de ontwerpers het restauratiedossier om in prelectuur bij
Onroerend Erfgoed in te dienen. Het dossier omvat volgende documenten:
Brieven en verslagen
Bouwhistorische nota



Inventaris
diagnosenota
Bestemmingsnota
Verantwoordingsnota
Restauratienota
Bestek
Meetstaat en raming
Plannen bestaand en nieuw

Ook De gewestelijke verantwoordelijke kreeg een dossier overhandigd.

De werken worden net als bij het meerjarig subsidiedossier geraamd op € 1.808.650,90 exclusief
BTW of € 1.917.169,90 inclusief 6% BTW..
Voor deze werken willen we een restauratiepremie ten bedrage van 80% van de subsidieerbare
posten (= 80% van € 1.387.910,27 exclusief BTW) aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. De
Vlaamse Gemeenschap neemt namelijk naast de door hen voorziene premie van 60% in de
toekomst de premie van 20% van De Provincie over.

Omwille van de strikte timing gekoppeld aan het Meerjarig subsidiedossier dienen we bij de
provinciale dienst Onroerend Erfgoed een aanvraag in tot preadvies.

Dit dossier dient dan te worden aangepast zoals vermeld in het preadvies dat ons door Onroerend
Erfgoed zal worden toegestuurd. Na overleg met het bestuur zal dit aangepaste dossier in zijn
definitieve vorm eind 2015 dienen te worden ingeleid.
We stellen voor om voor deze opdracht ‘open aanbesteding ’ te kiezen als gunningswijze, met
Europese bekendmaking zoals geëist in de meerjarige subsidieovereenkomst.

Koppeling Fase 8 en 9 in één aanbesteding
Om de overlast voor omwonenden en ook de begijnhofbewoners tot een minimum te herleiden
werd een oplossing gevonden, na overleg met alle betrokkenen en mits goedkeuring van
Onroerend Erfgoed, namelijk een koppeling in één aanbesteding van de twee laatste
restauratiefasen van de woningen, fase 8 en 9. in één aanbesteding.
Dit wel te verstaan mét behoud van subsidie, en zonder uitlopen van de uitvoeringstermijn ten
opzichte van de afzonderlijke dossiers, die normaliter kort na elkaar zouden starten.
Fase 8 wordt uitgesteld, fase 9 wordt vervroegd, en dit door aan te besteden begin 2016 vóór het
MB is ontvangen.
Hiervoor legde Onroerend Erfgoed een aantal voorwaarden op:

 vóór het in aanbesteding gaan dient het dossier ontvankelijk verklaard te zijn door de
gewestelijke verantwoordelijke van OE en doorgestuurd naar de Vlaamse Overheid.

 samenvoegen van de twee dossiers kan mits aanbesteed wordt in twee afzonderlijke
percelen, maar met gezamenlijke uitvoering door één aannemer.

 dossiers blijven in de twee afzonderlijke delen voor facturatie en ook voor subsidiëring.
 de timing van de afwerking binnen 5 jaar na de goedkeuring van het dossier van fase 8

blijft te respecteren en is door de samenvoeging met fase 9 voor beiden van toepassing
(3 april 2015). Dit betekent dat de eindstaat met restauratieverslag van de architecten
dient verstuurd vóór april 2020.

Deze timing is volgens de architecten voor hen haalbaar.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Voor fase 9 is 2.200.000 gebudgetteerd voor investering
+architectenereloon.

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.

 De Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten,
Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst Begijnhof
 Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst

Bijlagen Restauratiedossier opgesteld door de ontwerpers Architecten Stoop Monique en Philippe Pauwels.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het dossier preadvies ‘restauratie Begijnhof fase 9’, opgesteld door de Architecten
Stoop Monique en Philippe Pauwels, goed voor indiening bij onroerend erfgoed.

De raad beslist open aanbesteding met Europese bekendmaking te kiezen als wijze van gunning
voor fase 8 en 9 in één gezamenlijke aanbesteding.

De raad beslist dat na aanpassing aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed, het dossier ter
subsidiëring mag ingeleid worden bij de Vlaamse Overheid, voor zover dit de huidige raming, nl. €
1.808.650,90 exclusief BTW niet overschrijdt.
[27 augustus 2015]

Punt 17 Aankoop elektrische fietsen. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaf opdracht aan de dienst facility om een bestek op te
maken voor de aankoop van 30 elektrische fietsen voor de verdere en moeilijker
dienstverplaatsingen van het personeel.
In zitting van 18 juni 2015 keurde de raad de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van
aan te schrijven fietshandelaren goed.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop elektrische fietsen” werd een bestek met nr.
20150710/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 64.500,00 exclusief BTW of € 78.045,00
inclusief 21% BTW voor 30 fietsen inclusief fietstas en extra kabelslot.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 juni 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 18 juni 2015 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
Fietsenhandel Spitter, Zwevegemsestraat 49 te 8500 Kortrijk;
Fietsen Vanneste, hoek Doorniksewijk-Beverlaai 1 te 8500 Kortrijk;
fietsen Snauwaert Jan, Marktstraat 58 te 8510 Marke;
Fietsen Surplace, Gentsesteenweg 105 te 8500 Kortrijk;
Fietsen Wouter Feys, Kortrijksestraat 355 te 8501 Heule;
Fietsateljee Dupont, Engelse Wandeling 2 te 8500 Kortrijk;
Fietsencentrum Mobiel, Minister Tacklaan 57 te 8500 Kortrijk;
PVR fietshandel, Kwabrugstraat 14 te 8510 Bellegem.
Fietsen Surplace bleek verhuisd te zijn naar Harelbeke en werd daarom geschrapt van de lijst.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 juli 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 7 november 2015.
Er werden 6 offertes ontvangen:
Fietsen Vanneste, hoek Doorniksewijk-Beverlaai 1 te 8500 Kortrijk (€ 50.345,35 exclusief BTW of
€ 60.917,87 inclusief 21% BTW);
fietsen Snauwaert Jan, Marktstraat 58 te 8510 Marke (€ 54.156,75 exclusief BTW of € 65.529,67
inclusief 21% BTW);
fietsen Snauwaert Jan - variante voor merk Continental, Marktstraat 58 te 8510 Marke
(€ 55.656,75 exclusief BTW of € 67.344,67 inclusief 21% BTW);
Fietsencentrum Mobiel, Minister Tacklaan 57 te 8500 Kortrijk (€ 57.183,30 exclusief BTW of
€ 69.191,79 inclusief 21% BTW);
Fietsen Wouter Feys, Kortrijksestraat 355 te 8501 Heule (€ 58.620,00 exclusief BTW of
€ 70.930,20 inclusief 21% BTW);
Fietsenhandel Spitter, Zwevegemsestraat 49 te 8500 Kortrijk (€ 66.322,40 exclusief BTW of
€ 80.250,10 inclusief 21% BTW);

De onderhandelingen resulteerden in volgende eindoffertes:
Fietsen Vanneste, hoek Doorniksewijk-Beverlaai 1 te 8500 Kortrijk (€ 50.345,35 exclusief BTW of
€ 60.917,87 inclusief 21% BTW)
fietsen Snauwaert Jan, Marktstraat 58 te 8510 Marke (€ 53.556,75 exclusief BTW of € 64.803,67
inclusief 21% BTW)
fietsen Snauwaert Jan - variante voor merk Continental, Marktstraat 58 te 8510 Marke
(€ 55.656,75 exclusief BTW of € 67.344,67 inclusief 21% BTW)
Fietsencentrum Mobiel, Minister Tacklaan 57 te 8500 Kortrijk (€ 57.145,60 exclusief BTW of
€ 69.146,18 inclusief 21% BTW)
Fietsen Wouter Feys, Kortrijksestraat 355 te 8501 Heule (€ 58.620,00 exclusief BTW of
€ 70.930,20 inclusief 21% BTW)
Fietsenhandel Spitter, Zwevegemsestraat 49 te 8500 Kortrijk (€ 66.322,40 exclusief BTW of
€ 80.250,10 inclusief 21% BTW)



Op 17 augustus 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde fietsen Snauwaert Jan, Marktstraat 58 te 8510 Marke, tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van € 53.556,75 exclusief BTW of € 64.803,67 inclusief 21% BTW
mits het verkrijgen van een visum.
Intussen werd beslist om slechts 20 fietsen ipv 30 fietsen aan te kopen. De inschrijvers werden
gecontacteerd of hun eenheidsprijzen gehandhaafd blijven. Iedereen bevestigde zijn prijs per fiets
te behouden.
Rekening houdend met het gewijzigde aantal fietsen wijzigt het inschrijvingsbedrag van Jan
Snauwaert van € 53.556,75 exclusief BTW of € 64.803,67 inclusief 21% BTW naar € 36.073,40
exclusief BTW of € 43.648,81 inclusief 21% BTW

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Ok mits met de budgetwijziging hiertoe het vereist budget voorzien wordt.

Wetten en
reglementen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de
raad voor maatschappelijk welzijn.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, §
1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

Raad van 18 juni 2015: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bijlagen Bestek
6 offertes
Vergelijkingstabel offertes
Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier merkt op dat de prijs per fiets heel hoog ligt. Directeur Rik Lambert
antwoordt dat er geopteerd werd voor degelijke fietsen omdat ze door veel medewerkers gebruikt
zullen worden en we zeker moeten zijn dat het veilige fietsen zijn. Advies werd gevraagd aan de
preventieadviseur. Er werd verder rekening gehouden met de plaats van de motor, het nodige
onderhoud, het remsysteem en de bekrachtiging.

Raadslid David Wemel vraagt dat er voldoende aandacht wordt besteed aan een goed (preventief)
onderhoud van deze fietsen en vraagt of er een onderhoudscontract is voorzien. Directeur Rik
Lambert antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Het eerste onderhoud is gratis en er is een
waarborg van 2 jaar. Er zal per campus een verantwoordelijke hiervoor aangesteld worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 augustus 2015
voor de opdracht “Aankoop elektrische fietsen”, 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 fietsen Snauwaert Jan, Marktstraat 58 te 8510 Marke, tegen het
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag, rekening houdend met het gewijzigde aantal
fietsen van 30 naar 20, van € 36.073,40 exclusief BTW of € 43.648,81 inclusief 21% BTW.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

Het personeel gebruikt meer en meer fietsen voor hun verplaatsingen. Voor interne verplaatsen
hebben we zelf fietsen ter beschikking.
In de raad van 18 juni 2015 werd beslist tot prijsvraag voor de aankoop van elektrische fietsen.
De huidige fietsstalling voorzien in de Budastraat 27 is te klein voor de toegenomen capaciteit.

Er wordt geopteerd bijkomende fietsstalling te voorzien. Hiervoor dient er een overkapping te



komen. Hierdoor komen er 36 fietsstalplaatsen bij.

Beoordeling Via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd er prijs gevraagd aan 5 aannemers
voor deze overkapping.

Er werden 3 offertes ontvangen:
Stima metaalconstructie, atelierstraat, 14, 8820 Torhout (€ 5.310 exclusief BTW of € 6.425,1
inclusief 21% BTW);
Kormetal, oudenaardsesteenweg 367, 8500 Kortrijk (€ 7.983 exclusief BTW of € 9.659,43
inclusief 21% BTW);
Granox bvba, koolkampstraat, 61b, 8830 Gits ( € 8.945 exclusief BTW of € 10.823,45 inclusief
21% BTW)

De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Stima metaalconstructie, atelierstraat,
14, 8820 Torhout tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.310 exclusief BTW of €
6.425,1 inclusief 21% mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits met budgetwijziging krediet voorzien wordt.

Wetten en
reglementen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de
raad voor maatschappelijk welzijn.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, §
1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 2.

Bijlagen 3 offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “van overkapping voor
fietsberging Budastraat 27”, opgesteld door de dienst Facility.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Stima metaalconstructie, atelierstraat, 14, 8820 Torhout tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.310 exclusief BTW of € 6.425,1 inclusief 21% mits
het verkrijgen van een visum.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

Binnen OCMW en Stad Kortrijk is er nood aan extra ondersteuning voor het proces van werving en
selectie. Deze nota legt de principiële goedkeuring voor van de opstart van een procedure samen
met Parko om een geschikte software ter ondersteuning te zoeken.

Parko heeft op dit moment nog nood aan een softwarepakket voor ruimere ondersteuning van het
personeelsbeleid.. De behoeften voor het onderdeel 'werving en selectie' zijn echter gelijkaardig
bij Parko, de Stad en het OCMW, en Parko neemt deze specifiek op in de beschrijving van het
ontwerp bestek. Er is op vandaag geen softwarematige ondersteuning voor dit proces binnen de
drie organisaties

Stad Kortrijk besliste eerder al om aan te sluiten bij de procedure, specifiek voor het luik werving
en selectie (zie College van 29 juni 2015).
Het ontwerpbestek van Parko is modulair opgemaakt zodat het luik werving en selectie afgesplitst
kan worden.

Gelet op de integratie tussen Stad en OCMW heeft deze keuze ook impact op onze werking. Het
OCMW kan evenwel autonoom beslissen of de software beantwoordt aan de organisatienoden, en
deze in voorkomend geval afnemen.

Beoordeling Voor vacatures er zijn vaak heel veel kandidaten. Inschrijvingen van kandidaten gebeuren nu via



mail.

Deze manier van werken heeft z’n tekortkomingen: zo is er geen gestructureerd totaaloverzicht,
er blijft een aanzienlijke manuele tussenkomst vereist van medewerkers tijdens de verdere
procedure. Veel informatie wordt via kopiëren en plakken bewerkt in Excel en Word. Dit vergt
extra tijd en vergroot de kans op fouten.

De module werving en selectie kan los functioneren ten opzichte van bestaande systemen bij de
stad en het OCMW zoals tijdsregistratie, software voor verloning, evaluatie software. Bij een
vacature voor een bepaalde job zijn er vaak tientallen kandidaten voor één vacature. De
gegevensdoorstroom van de module 'werving en selectie' is dan ook beperkt zodat automatische
overdracht niet noodzakelijk is.

De raming van de kostprijs bedraagt € 5.000 voor jaarlijks onderhoud en een opstartkost van €
5.000.

Vanuit oogpunt van efficiëntie en kennisdelen stellen we dan ook voor om een gezamenlijke
procedure te volgen. Parko is verantwoordelijk voor de procedure, de Stad staat mee in voor
opmaak van bestek en de drie betrokken partijen staan in voor de beoordeling van de offereten.

Stad en OCMW behouden vooralsnog de mogelijkheid om niet in te gaan op de uitkomst van de
aanbesteding indien de oplossing te nauw verweven zou zijn met de andere modules zoals
beschreven in het bestek of de prijs niet aanvaardbaar zou zijn.

Financiële
toetsing

Budget Budget beschikbaar binnen de ICT-budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen Bestek

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat principieel akkoord met deelname aan de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking van Parko voor de aankoop van software voor
ondersteuning werving en selectie, voor het OCMW Kortrijk.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

We nemen momenteel analoge TV via de kabel af bij Telenet.

Telenet stopt na 30 juni 2016 met haar business aanbod analoge multi-TV (dat is het TV-aanbod
voor settings met meer dan 50 aansluitingen / toestellen).

Beoordeling De redenen die Telenet hiervoor aanhaalt, zijn dat de beeld- en geluidskwaliteit en het aantal
zenders dat Telenet vandaag op analoge multi-TV kan bieden, niet meer voldoen aan de noden
van de professionele klant van vandaag.
Telenet stelt verder dat digitale ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Bedrijven
verwachten meer en meer een complete, professionele tv-oplossing met hoge beeld- en
geluidskwaliteit en een uitgebreid aanbod zenders. Uit onderzoek bij analoge multi-TV klanten
blijkt dat de vraag naar extra zenders zeer groot is. Anderzijds is de mogelijkheid tot integratie
van eigen inhoud ook voor velen een must. Digitale televisie biedt deze aanvulling.

Hoewel het profiel van de doorsnee rusthuisbewoner toch wel specifiek is en niet zo veeleisend is
als hierboven geschetst, betekent dit dat er evenwel toch vanaf dan niet meer op huidige manier
naar TV zal kunnen gekeken worden in onze woonzorgcentra.

We bekeken intern de diverse mogelijkheden. Het niet zelf meer aanbieden van TV vanuit de
WZC’s betekent een aanzienlijke maandelijkse meerkost voor de bewoners die TV wensen op hun
kamer (grootorde € 23 à € 35 afhankelijk van provider, pack & aanbod). De TV is daarenboven bij
veel bewoners het enige spreekwoordelijke venster op de wereld, en een belangrijke bron van
ontspanning. Daarom opteren we er voor om toch zelf TV te blijven aanbieden in onze
woonzorgcentra.

We raming de eenmalige investeringskost per woonzorgcentrum op € 17.500.
De tarieven voor de tv-distributie blijven op hetzelfde niveau.

Het gaat om een nieuwe dienst, en bijgevolg moeten we werk maken van een overheidsopdracht.
We zijn echter niet alleen in deze situatie: veel woonzorgcentra en besturen staan voor dezelfde



opdracht.

Het Zorgbedrijf Antwerpen besliste om als opdrachtencentrale een bestek uit te schrijven teneinde
een raamcontract af te sluiten om hun residenten ook na 30 juni 2016 televisie te kunnen
aanbieden, zij het dan digitaal.

Hun bestek valt uiteen in 5 onderdelen. :
1 het ‘Digitale TV compatibel’ maken van de gebouwen/sites waar digitale TV zal dienen te

worden aangeboden en dit in bestaande gebouwen, die met coax zijn uitgerust, alsook
nieuwbouwprojecten en gebouwen die enkel nog maar voorzien zijn van IP aansluitingen of
combinaties van beide.

2 De residentenkamers en gemeenschappelijke ruimten uit te rusten met flatscreens die aan de
nodige vereisten voldoen om digitale TV aan te bieden volgens het concept dat in de
technische bepalingen zal worden toegelicht

3 Digitale TV beschikbaar te stellen voor onze residenten.
4 Een eigen TV kanaal/informatiekanaal beschikbaar te stellen voor onze residenten,

gemeenschappelijke ruimtes, …alsook extra mogelijkheden te bieden die het gebruik van de
televisie aangenamer maken en toekomstgerichte mogelijkheden kunnen bieden.

5 Het aanbieden van ‘Digital Signage’ voor zowel de hierboven omschreven gebouwen als alle
andere mogelijke locaties die binnen het patrimonium vallen van de opdrachtgevers.

Enkel de onderdelen 1 & 3 zijn interessant voor ons. We bieden niet zelf flatscreens aan aan de
bewoners (onderdeel 2). Een eigen TV kanaal kan enkel mits IP-voorzieningen, en in onze
instellingen ligt nog hoofdzakelijk coax (onderdeel 4). Voor signage doen we een beroep op de
collega’s van de Stad (onderdeel 5).

Momenteel hebben reeds tal van OCMW’s mee ingeschreven op het bestek waaronder de OCMW
WZC’s van Brasschaat, Brugge, Mechelen, Waasland (Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse, Wachtebeke, Zwijndrecht, Lokeren, Moerbeke en Sint-Gillis-Waas).

Zorgbedrijf Antwerpen heeft de selectieprocedure al opgestart (deadline 23/7). Op basis daarvan
zullen de geselecteerde kandidaten het bestek ontvangen teneinde hen een offerte te kunnen
bezorgen tegen 2 september. De gunning wordt voorzien ten laatste tegen begin november.

Het bestek bepaalt tevens dat er geen afnameverplichting .

Financiële
toetsing

Budget

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

MAT van 16 juli 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord om aan te sluiten bij het bestek van het Zorgbedrijf Antwerpen als
opdrachtencentrale teneinde een raamcontract af te sluiten om de residenten van de
woonzorgcentra ook na 30 juni 2016 televisie te kunnen aanbieden, zij het dan digitaal.
[27 augustus 2015]

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

Doelstelling PNK: Uitbouw e-loket; efficiëntere dienstverlening.

Feitelijke
aanleiding

Het huidig administratief-boekhoudkundig pakket binnen de lokale dienstencentra (LDC) (in huis
ontwikkeling) heeft nood aan een upgrade, en aan een heropbouw. Het pakket werkt
daarenboven niet op basis van één en dezelfde databank met gebrekkige & dubbele registratie tot
gevolg.

Beoordeling Met de invoering van een nieuw pakket houden we volgende objectieven voor het oog:
 Actueel pakket voor administratie & boekhouding binnen de LDC.
 Betere administratie binnen de LDC
 Eenmalige & uniforme registratie van LDC-bezoekers.
 Grotere klantvriendelijkheid
 Webmodule beschikbaar voor klanten
 Betere interne controle voor kassabeheer & cafetaria
 Integratie met UitPAS
 Uitbouw van één webshop vrije tijd Stad en OCMW



De basislicentie voor het programma is voor 9 locaties vereist: De Zonnewijzer, Centrum Overleie,
De Condé, buurthuis Lange Munte, De Zevenkamer, ’t Cirkant, De Vlaskapelle, Seniorenacties
(twee antennes Rollegem of Bellegem en de Weister).

Op het vlak van registratieprogramma’s aangepast aan een dienstencentrumwerking, zijn er in
Vlaanderen twee spelers actief:
 Bosolutions: programma BLDa, Jean-Marie Bossuyt (Zulte);
 Syx Automations: programma ReCreateX (RCX) met vestigingen in Ieper, Nederland en

Groot-Brittannië.

Na contactname met beide firma’s en enkele plaatsbezoeken bij gebruikers en vrijwilligers
(Wevelgem, Harelbeke, Gent) geven we (= WT&DC, ICT en financiële dienst) de sterke voorkeur
aan RCX.

BLDa is gebruiksvriendelijk, maar is echter ‘enkel’ een optimalisatie van het programma waar we
op vandaag mee werken. Het programma heeft geen enkele link met de boekhouding, er is geen
webapplicatie, ... De onderneming is daarenboven een éénmanszaak en betekent dus een gevaar
qua ondersteuning en continuïteit. BLDa wordt o.a. gebruikt in OCMW Wevelgem, OCMW Menen,
OCMW Dendermonde.

RCX is eveneens gebruiksvriendelijk, maar heeft heel wat extra opties. De linken met facturatie
en financiële koppeling is mogelijk. Het bedrijf is een grote speler op het vlak van software en
automatiseringsoplossingen in de recreatiewereld en bij de overheid, met meer dan 25 jaar
ervaring. Syx is marktleider in de Benelux met meer dan achthonderd klanten. De RCX module
lokale dienstencentra wordt o.a. gebruikt in OCMW Gent, Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW Brugge
en OCMW Harelbeke.

RCX wordt daarenboven binnen Stad Kortrijk al lang gebruikt door sportdienst (en zwembaden),
recent door team Jeugd en @llemaal digitaal. We kunnen kosteloos gebruik maken van heel wat
licenties die de stad al bezit. We maken rechtstreeks gebruik van het bevolkingsregister en van de
adresgegevens die al in het systeem zitten. Aansluiten aan de webshop Vrije Tijd van de stad kan
eveneens kosteloos; enkel de link met Ogone, de service voor online betalingen dienen we voor
onze rekening te nemen.

RCX biedt nadien vele extra mogelijkheden (o.a. voorraadbeheer, zaalbeheer). Deze zijn
momenteel niet aan de orde, maar op middellange termijn misschien wel. De link met andere
diensten, zoals registraties binnen de kinderopvang en de Vrijetijdspas, waar Syx ook het digitale
luik op zich neemt, ligt voor de hand.

Dankzij de samenwerking van ICT Stad en OCMW kunnen we gebruik maken van enkele licenties
van dit programma bij de stad waardoor de aankoopprijs met meer dan een derde lager ligt.
Dankzij het raamakkoord met Real Dolmen kunnen we hardware (balieprinters) aankopen aan een
lagere prijs dan Syx aanbiedt.
RCX is een modulair programma. Het is aan de organisatie zelf om de inhoud uit te werken, de
achterliggende software doet de rest.
De modules die hier aan de orde zijn de volgende:
 Basismodule: de centrale database van klanten, de toegangssleutel waarop alle andere

modules gekoppeld zijn.
 Kassamodule: kassa voor de front-officeverrichtingen, hier voor de betalingsverrichtingen in

de recepties, inschrijvingsbalies.
 Inschrijvingsmodules: opvolging van alle activiteiten.
 Dienstverleningsmodules: heel specifiek voor LDC, opvolging van alle dienstverlening, vnl.

maaltijden, pedicures, haarverzorging, vuilzak- of postzegelverkoop.
 Financieel luik.
 Business Intelligence: opmaken van grafieken, analyseren van data, o.a. in functie van

decretaal jaarverslag.

Dit is het voorlopige tijdspad:
 Augustus 2015: Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 September 2015: beslissing Gemeenteraad
 September / oktober 2015: consult Syx & interne werkgroepen
 November 2015: inrichting werkomgeving
 December 2015: opleiding gebruikers
 December 2015: testen
 Januari 2016: Live vooral backoffice
 Feb/maart 2016: Bijsturing/nazorg backoffice
 Mei/juni 2016: live webshop
 Juli-sept 2016: nazorg webshop

De raming bedraagt (alle bedragen incl. BTW):
 Investering: € 33.298,00 aan software en € 2.410,47 voor balieprinters; totaal: € 35.708,47
 Exploitatie: € 8.312,70 voor jaarlijks onderhoud
De oorspronkelijke offerte bedroeg € 57.640,78. Na interne analyse blijkt, zoals hoger geschetst,



dat we heel wat licenties van de Stad hiervoor kunnen gebruiken. Dit betekent een besparing van
€ 13.619,61.

Financiële
toetsing

Budget Kan binnen het ICT-budget. Er kan overwogen worden om hiervoor met de
budgetwijziging specifiek budget te voorzien binnen de dienstencentra.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

MAT 5 maart 2015
MAT 18 juni 2015

Bijlagen Offerte Syx Automation

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt waarom de beslissing van de gemeenteraad hier nodig is.
Waarnemend secretaris An spriet zegt dat deze vraag als actiepunt wordt meegenomen voor de
volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de aankoop van de benodigde RCX-modules bij Syx Automations, dit
met het oog op het vervangen van het huidige adbo-pakket binnen de lokale dienstencentra, bij
uitbreiding op de bestaande Recreatex-omgeving binnen de Stad, voor een eenmalige
investeringsbedrag van € 35.708,47 en een jaarlijkse onderhoudsbedrag van € 8.312,70.
[27 augustus 2015]

Punt 22 Raamovereenkomst voor het aanstellen van een poule van fotografen voor stad en
OCMW Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen.

Feitelijke
aanleiding

Het College van Burgemeester & Schepenen keurde in zitting van 10 augustus 2015 de
voorwaarden voor een raamovereenkomst voor het aanstellen van een poule van fotografen voor
de stad en het OCMW goed. Als wijze van gunnen werd gekozen voor een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Beoordeling Het team communicatie van de Stad schakelt heel vaak een externe fotograaf in voor diverse
soorten opdrachten: foto's voor persmomenten, reportages, evenementen, portretfoto's zoals
voor stadsinfogids, campagnebeelden,...
Om niet telkens een nieuwe procedure op te starten of telkens met aparte bestelbonnen te
werken, kiest het team er voor om voor de komende 4 jaar te werken via een raamovereenkomst
om op deze manier vlotter beroep te kunnen doen op een fotograaf.

Wij hebben ook vaak nood aan hoogwaardig fotomateriaal. We doen daarvoor tot op heden een
beroep op fotodatabanken en staan voor de rest bijna steeds zelf in voor het nemen van foto’s.
Beelden zijn belangrijk voor de dragers waarop ze gebruikt worden.
Het zou een meerwaarde betekenen om voor bepaalde evenementen, foto-opdrachten te kunnen
afnemen binnen hetzelfde raamcontract.

Het is de bedoeling om in geval van goedkeuring, elkaars foto’s vrij te kunnen consulteren,
uitwisselen en gebruiken. Er is geen (minimale) afnameverplichting binnen de opdracht.
De opdracht garandeert evenmin exclusiviteit.

Voor meer details verwijzen naar het bestek in bijlage.

Het huidige contract is voorzien voor een periode van 48 (achtenveertig) maanden.
De raming over 48 maanden voor de stad bedraagt 65.945,00 euro inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Ok

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

 MAT van 16 juli 2015

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier vraagt zich af waarom dit nodig is. Hij zegt dat de ambtenaren van de
communicatiedienst foto’s kunnen nemen. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat er wel
foto’s door professionele fotografen gemaakt worden op basis van factuur. Hiermee krijgen we de
kans om in te stappen in een dossier met de Stad Kortrijk.

Raadslid David Wemel vraagt naar het aantal van het OCMW in het budget. Voorzitter Philippe De
Coene vraagt om dit op te vragen tegen e volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.



Besluit De Raad gaat akkoord om aan te sluiten bij de raamovereenkomst voor het aanstellen van een
poule van fotografen voor de stad en het OCMW, zoals beschreven in bestek ID 2015/770.
[27 augustus 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

De raad kende in de zitting van 16 oktober 2008 een handelshuur toe aan de heer Maxime Mortier
van de BVBA MH Concepts (toen nog in oprichting).
De handelshuurovereenkomst loopt vanaf 1 november 2008 voor een periode van 9 jaar, dus tot
31 oktober 2017.
Modaliteiten:
Basishuurprijs: € 1.500/maand.
De nodige constructieve investeringen werden uitgevoerd en betaald door de huurder en worden
bij einde van de overeenkomst zonder vergoeding eigendom van het OCMW.
Overeenkomst voor vooropgestelde activiteit, namelijk horecazaak gericht op ontbijt en lunch en
verkoop van patisserie.
Onroerende voorheffing ten laste van de handelshuurder.

De heer Maxime Mortier heeft op 8 juli 2015 het handelsfonds overgedragen aan de heer Benny
Vandenbogaerde en mevrouw Lisbeth Serroels.

Beoordeling Overeenkomstig de bepalingen in het handelshuurcontract en met toepassing van artikel 10,3 van
de handelshuurwet ontving het OCMW een kopie van de overeenkomst tot overdracht van het
handelsfonds.

De handelshuurovereenkomst maakt deel uit van het handelsfonds en wordt dus ook
overgedragen conform de handelshuurwet. Bij dergelijke overdracht van handelshuurovereen-
komst worden de termijn en huurprijs overgenomen.

De overnemers werden door An Spriet, waarnemend secretaris uitgenodigd op het OCMW voor
kennismaking. Ze hebben de bedoeling om daar een bistro te openen met eerlijke Vlaamse
keuken met streekproducten. De bistro zal s ’middags en s ’avonds open zijn. In de namiddag
wellicht ook tearoom.

De overnemers zijn vragende partij om een nieuwe handelshuurovereenkomst aan te gaan, dus
met een nieuwe periode van 9 jaar. Ze zijn bereid om de huidige huurprijs over te nemen
(geïndexeerd tot € 1.635,43/maand).
Verder zijn ze vragende partij om in het appartement op de tweede verdieping te gaan wonen en
zelf in te staan voor de inrichtingskosten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

Zitting van 16 oktober 2008: toekenning handelshuur.

Bijlagen Handelshuurovereenkomst

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad kent een nieuwe handelshuur toe voor het pand Grote Markt 20 te Kortrijk aan de heer
Benny Vandenbogaerde en mevrouw Lisbeth Serroels tegen de basishuurprijs van € 1.635,43 per
maand en onder volgende modaliteiten:
Start van de handelshuur op 1 oktober 2015
Onroerende voorheffing ten laste van de handelshuurder
[27 augustus 2015]

Punt 24 Bekrachtiging selectieprocedure deskundige personeel.

Feitelijke
aanleiding

Nood aan een blijvende vervanging door loopbaanverminderingen en uitbreiding takenpakket

Beoordeling In de raad van 9 juli 2015 werd de functie van personeelsdeskundige vacant verklaard. De raad
gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de
selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits bekrachtiging van de selectieprocedure in de



huidige raadszitting.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:
de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
de selectiecriteria en –technieken
de aard van de procedure
de minimale resultaten om geslaagd te zijn
het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
de samenstelling van de selectiecommissie
het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget Ok voor zover vervanging.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits voor personeelsuitbreiding aanvullend krediet voorzien
wordt.

Wetten en
reglementen

de rechtspositieregeling voor het personeel
de personeelsformatie
het budget en het meerjarenplan

Eerdere
beslissingen

Raad 9 juli 2015: vacantverklaring deskundige personeel
Bespreking personele noden MAT van 11 juni 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 9 juli jl.:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 jobkanaal – databank voor kansengroepen op de arbeidsmarkt

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekkingen contractueel voltijds zullen ingevuld worden
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later

dan de datum van bekendmaking

de selectiecriteria zijn de competenties:

o vakkennis
o zelfstandig werken
o samenwerken
o resultaatsgerichtheid
o klantgerichtheid
o kwaliteitsvol werken
o organisatiebetrokkenheid

de selectietechnieken zijn:

 een preselectie op basis van objectieve criteria
 een schriftelijke proef: uitwerken van functie gerelateerde cases + bevraging van

een aantal begrippen
 een mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De Raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de functie.



de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 bij de preselectie gaan alleen de kandidaten door naar de selectieproeven met volgende
diploma’s en nodige ervaring:

o in het bezit zijn van een algemeen bachelor diploma EN minimum 1 jaar

relevante ervaring in loonadministratie hebben

o in het bezit zijn van een diploma bachelor in sociaal werk, afstudeerrichting

personeelswerk, sociaal juridische dienstverlening en maatschappelijke

advisering (laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen)

o in het bezit van een algemeen bachelor diploma EN een aanvullend diploma

adviseur payroll en sociale wetgeving gevolgd bij Syntra (laatstejaarsstudenten

kunnen ook deelnemen)

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De kandidaten
dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60% voor de totaliteit
om door te gaan naar de mondelinge proef

 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de
kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 november 2015 tot 31 oktober 2017

 de samenstelling van de selectiecommissie:
 Bartel Arnaert, personeelsdeskundige, OCMW Wervik, extern
 Kristel Marchand, personeelsdeskundige, OCMW Poperinge, extern
 Katrien Remaut, teamverantwoordelijke, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 17 juli 2015
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 21 augustus 2015
 schriftelijke proef 12 september 2015
 mondelinge proef 5 en 6 oktober 2015
 aanstelling in de raad 15 oktober 2015
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Punt 25 Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. Uitbreiding van het aantal opvangplaatsen.

Feitelijke
aanleiding

De hoge instroom van asielzoekers en de vraag van de federale overheid om bijkomende
opvangplaatsen te voorzien.

Beoordeling Toen de federale overheid in 1999 besloot om de financiële hulp aan asielzoekers te heroriënteren
naar materiële hulp, werkte ons centrum onmiddellijk om aan dit beleid mee en sloot het als één
van de eerste in 2000 een convenant af om een lokaal opvangcentrum voor asielzoekers op
te richten.

Het OCMW koos voor kleinschalige opvang in eengezinswoningen, appartementen of studio’s en
zorgde daarmee voor een originele aanpak, individuele - i.p.v. collectieve opvang. Veel
OCMW’s volgden het voorbeeld en ondertussen bestaat de opvangstructuur uit een verzameling
van federale opvangcentra, opvangcentra beheerd door het Rode Kruis en NGO’s, en lokale
opvanginitiatieven van OCMW’s.

Het verschil in collectieve versus individuele opvang is intussen belangrijk geworden omdat de het
opvangmodel doorheen de tijd meer rekening is gaan gehouden met de fase of het statuut waarin
de opgevangen persoon zich bevindt en met de aard van de opvang. Individuele opvang wordt
meer en meer aangewend als transitopvang voor mensen die een verblijfsrecht hebben verworven
of zullen verwerven en kunnen (moeten) doorstromen naar de gewone huisvestingsmarkt.

In 2012 bestond ons LOI uit 140 opvangplaatsen – 19 plaatsen voor alleenstaanden en 121
plaatsen voor gezinnen – verspreid over 51 woningen.



Omwille van de dalende instroom van asielzoekers en de hoge leegstand in de opvangstructuur
besliste de federale overheid in 2013 om het aantal opvangplaatsen drastisch te verlagen. Een
aantal opvangplaatsen werden opgezegd of gesloten. Nieuwe regelgeving maakte mogelijk om
opvangplaatsen als bufferplaatsen achter de hand te houden.

Voor ons LOI betekende deze beslissing in 2013 concreet dat:
 40 plaatsen (10 woningen) werden opgezegd. Ze verdwenen vanaf 01.04.2014 uit de

convenant. We hebben vooral de extern gehuurde panden afgestoten en het eigen
patrimonium behouden.

 23 plaatsen (7 woningen) vanaf 01.01.2014 omgezet werden naar bufferplaatsen.
Voor de bufferplaatsen betaalt Fedasil 15 % van de gebruikelijke dagvergoeding. De
bufferplaatsen mogen voor andere doeleinden gebruikt worden maar moeten op vraag
van Fedasil binnen de 3 maanden terug operationeel kunnen zijn. Slaagt het OCMW daar
niet in, dan wordt de “reservatievergoeding” voor de voorbije periode integraal
teruggevorderd. Vandaar dat wij in de aanwending heel voorzichtig waren en de panden
maximaal beschikbaar hebben gehouden. Fedasil opende wel de mogelijkheid om de
bufferwoningen zonder risico op sanctie aan te wenden voor opvang van vluchtelingen in
het kader van het Europees hervestigingsprogramma voor vluchtelingen. Ons centrum
heeft met 2 panden op dit “resettlement programme” ingetekend.

Het personeelsequivalent voor de begeleiding van de vluchtelingen werd met 1.3 voltijds
equivalent afgebouwd.

Omwille van de hoge instroom van vluchtelingen heeft de federale overheid in augustus 2015:
 beslist om de bufferwoningen opnieuw operationeel te maken (23 opvangplaatsen)
 gevraagd om opvangcapaciteit uit te breiden (bijkomend opvangplaatsen te

creëren).

De bufferplaatsen kunnen wij snel opnieuw operationeel maken. De twee woningen die worden
aangewend voor de hervestiging van vluchtelingen uit vluchtelingenkampen zijn ondertussen al
toegewezen aan 2 Syrische gezinnen en wij wachten hun aankomst in.

Over de vraag om uitbreiding moet de Raad voor Maatschappelijk Welijn een beslissing nemen
en er is een advies nodig van het college van Burgemeester en Schepenen.

Er lijken ons geen bezwaren te zijn om terug te keren naar de situatie van 2013. Het zou
inhouden dat wij 40 opvangplaatsen heropenen. Aangezien de opgezegde woningen van toen een
andere bestemming hebben gekregen, moeten wij op zoek naar alternatieven.
Twee woningen uit ons eigen patrimonium zouden wij op korte termijn kunnen inschakelen.
Voor andere woningen zullen wij vooral op zoek moeten gaan naar huurwoningen op de private
huurmarkt.

Voor de opvang van asielzoekers krijgt het OCMW een dagvergoeding die in principe
toereikend is om de kosten (incluis de begeleiding) te betalen. De dagvergoeding bedraagt sinds
01.01.13:

 aan 100 % : € 37,77 voor een gewone plaats, € 20,78 voor een begeleide minderjarige,
€ 44,01 voor een niet begeleide minderjarige;

 aan 40 %: € 15,11 voor een gewone plaats, € 8,31 voor een begeleide minderjarige, €
17,60 voor een niet begeleide minderjarige.

De 100 % wordt uitgekeerd wanneer de opvangplaats is ingevuld. De 40 % wordt uitgekeerd
wanneer de opvangplaats niet bezet is.

Financiële
toetsing

Budget

Visum ontvanger

Uitbreiding van LOI is op korte termijn financieel kostendekkend.

De uitbreiding kan bestaan uit de 40 afgebouwde plaatsen + de 23 bufferplaatsen.

Onderstaand maak ik de berekening op jaarbasis voor 63 plaatsen.

LOI-vergoeding aan 37,77EUR per dag geeft afgerond 750.000

Verlies buffervergoeding (5,67per dag) afgerond 50.000

Extra- personeel 150.000

Bijkomende andere kosten 300.000

Netto- positief totaal 250.000

Tegenover dit onmiddellijk financieel voordeel staan de kosten voor verdere begeleiding van deze

mensen alsook het OCMW-aandeel bij latere toekenning van leefloon.

Wetten en
reglementen

Art. 57 ter 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt of hiermee ook de personeelsuitbreiding wordt beslist.
Voorzitter Philippe De Coene antwoordt bevestigend. De personeelsuitbreiding zit mee in de
financiering.
Raadslid Dominique Vanbossele merkt op dat er toch een meerkost zal ontstaan, door het feit dat
de vluchtelingen, eens ze erkend zijn zullen leefloongerechtigd worden.
Zij vraagt of het voorziene bedrag voor personeel, 150.000 euro, niet overdreven is.
Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat dit bedrag inderdaad voorzien is uit
voorzichtigheid, maar dat eerst goed zal bekeken worden welke de effectieve nood aan extra
omkadering is en hoe deze kan worden ingevuld.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Principiële beslissing om het LOI uit te breiden met 40 opvangplaatsen en 1.3 voltijds
personeelsequivalent, te bekrachtigen na positief advies van het College van Burgemeester en
Schepenen.
[27 augustus 2015]

Punt 26 Varia

Plaatsbezoek Deûlémont en burgemeester van Komen Waasten op donderdag 3 september 2015.
Bespreking weekend voor de raadsleden.
Opening sociale woningen DAM van 11 september 2015 wordt uitgesteld.
[27 augustus 2015]


