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Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 27 augustus 2015 wordt goedgekeurd.
[17 september 2015]

Punt 2 Vraag van VIPA om voor het lopend dossier “DE WEISTER” de verdere betaling van 20
jaarlijkse schijven te vervangen door éénmalige uitbetaling van het saldo in
2015/2016.

Doelstelling In het dossier van De Weister betaalt de Overheid de VIPA-subsidie in 20 jaarlijkse schijven, tot
en met 2014 zijn als 6 schijven betaald.
We willen tegen de door het VIPA gestelde limietdatum van 30 september 2015 antwoorden op
hun vraag of het OCMW wenst in te gaan op éénmalige uitbetaling van het saldo aan VIPA-
subsidies.

Feitelijke
aanleiding

VIPA-enquête van 4 februari 2015 waarin de Overheid gepeild heeft naar de interesse om de
verdere betaling van 20 jaarlijkse schijven te vervangen door éénmalige uitbetaling van het saldo
Mail dd 28 juni 2015 waarin VIPA aankondigt dat uitbetalingsmodaliteiten ingevolge de enquête
bijgestuurd zijn en waarbij men verzoekt om tegen 30 september 2015 een beslissing te nemen.
Bij keuze voor onmiddellijke integrale uitbetaling moet het OCMW ofwel de projectgerelateerde
lening vervroegd aflossen ofwel geplande leningen vermijden met dat bedrag venrminderen.

Beoordeling Vanuit het VIPA-standpunt zijn er 2 redenen waarom men de éénmalige uitbetaling voorstelt:
 Bij Europa is er een gewijzigde interpretatie van de begrotingsregels waarbij men subsidies

met gespreide uitbetaling zou moeten budgetteren in het jaar van toekenning; deze is
momenteel gespreid over de uitbetalingsjaren.

 Daarnaast kan de Vlaamse Overheid nu bij het aangaan van nieuwe leningen genieten van
gunstige tarieven.

Als het OCMW in deze materie kiest voor eigen belang (VIPA-administratie laat de rusthuizen vrij
kiezen), dan wordt de beslissing gestuurd door 2 factoren:

1. Het risico dat de Overheid in de volgende jaren budgettair niet in staat is om de
gebruiksvergoedingen verder te betalen. Theoretisch is dat zonder contractbreuk
mogelijk vermits de subsidie destijds onder 3 voorwaarden toegekend is: voldoende
bezetting, beschikbaarheid van krediet bij de Vlaamse Overheid en jaarlijks aan te
vragen .

2. Het verschil tussen de rentevoet die de Overheid bij bepaling van de jaarlijkse
gebruikstoelage (een annuïteit) gehanteerd heeft en de rentevoet waartegen het OCMW
nu een lening kan aangaan.

Met betrekking tot de eerste factor lijkt het ondenkbaar dat de Overheid de verdere betalingen
kan stopzetten.

Onderstaand wordt geprobeerd om het renteverschil te waarderen.
De jaarlijkse gebruikstoelage bedraagt 237.578,20EUR en er zijn al 6 schijven uitbetaald, de schijf
2015 zal normaal nog dit jaar betaald worden.
Een gebruikstoelage bestaat uit een deel kapitaal en een intrestgedeelte. Het kapitaalaandeel dat
nu nog openstaat bedraagt 2.420.734EUR. De rentevoet vervat in de VIPA-gebruikstoelage
bedraagt volgens eigen berekeningen 4,55% . Dit betekent dat VIPA aan het OCMW bij verdere
uitbetaling van de jaarlijkse gebruikstoelage eigenlijk een intrest toekent van 4,55%.
Bij éénmalige uitbetaling van het VIPA-saldo zal het OCMW voor dat bedrag minder leningen
opnemen aan een hypothetische rentevoet van 2%. Dit betekent dat het OCMW voortzetting van
de gespreide VIPA-betalingen een rendement realiseert van 2,55% zijnde 4,55% min 2%. Op



basis van de hiervoor opgemaakte aflossingstabellen biedt voortzetting van de gespreide VIPA-
subsidie een voordeel van 306.789EUR . Dit voordeel is berekend met een actualisatievoet van
2%. Anders gezegd: voor het risico op niet betaling door VIPA (zie pt1) ingevolge kredietgebrek
krijgt het OCMW een vergoeding van 306.789EUR. Als we aannemen dat genoemd risico heel
minimaal is, dan gaan we best niet in op het voorstel tot éénmalige uitbetaling van de subsidie.

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 tot regeling van de éénmalige uitbetaling van de

alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het VIPA

Eerdere
beslissingen

 Jaarlijkse aanvraag tot uitbetaling van de gebruikstoelage (jaarlijks 237.578,20EUR) , laatste
beslissing 19 februari 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad beslist om niet in te gaan op het VIPA voorstel waarbij voor De Weister de verdere
jaarlijkse gebruikstoelagen zouden omgezet worden in een éénmalige uitbetaling in 2015/2016
van het saldo.
[17 september 2015]

Punt 3 Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en
uitvoerbaarverklaring.

Feitelijke
aanleiding

Het betreft invorderingsdossiers waar alle minnelijke inningsmogelijkheden uitgeput zijn en
waarbij er een sterk vermoeden van solvabiliteit is.

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit
citaat:
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financiële dienst heeft 5 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 4.073,90 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

 Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.
 Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014 en 19 maart 2015
heeft de Raad 135 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

Vereffend 61

Afbetaling 35

verkoop gepland 2

Centraal Bestand Beslagberichten 0

niet uitvoerbaar 23

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 0

collectieve schuldenregeling 10

Uitverkocht 4

123

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit Met betrekking tot de lijst van 5 invorderingsdossiers (totaal 4.073,90 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
[17 september 2015]

Punt 4 Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. Uitbreiding van het aantal opvangplaatsen.
Bekrachtiging.

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
na voorafgaandelijk advies van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Het CBS
adviseerde positief in de zitting van 31 augustus 2015.

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 Zal op korte termijn budgetneutraal zijn.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits uitgaven en ontvangsten met budgetwijziging verhoogd
worden.

Uitbreiding van LOI is op korte termijn financieel winstgevend.
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.

Besluitvormings-
proces

 Raadszitting van 27 augustus 2015: principiële beslissing.
 College van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2015: positief advies.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lien Claassen vraagt wie in aanmerking komt om ‘buddy’ te zien voor vluchtelingen.
Voorzitter Philippe De Coene zegt dat de kandidaten gescreend worden en dat er dan een
matching gebeurt volgens samenstelling van het gezin. De combinatie vluchteling /
maatschappelijk werker LOI / buddygezin is een meerwaarde.

Raadslid David Wemel vindt de aanpak van OCMW Kortrijk en de communicatie naar de burgers
goed. Hij staat achter de redenering om niet voor collecieve opvang te kiezen. Deze manier van
werken geeft meer garantie op integratie en kwalitatieve opvang.
De vorozitter antwoordt dat we voorlopig geen collectieve opvang nodig hebben. We zijn wel
bereid erover na te denken ingeval nodig.

Raadslid Frederik Benoit vraagt of er op dat vlak een regionale samenwerking komt binnen W13.
Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat er al overleg is geweest binnen W13 en dat er
bekeken wordt of er op vlak van ondersteuning en expertise kan samengewerkt worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Volgend op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de
raad haar principiële beslissing, genomen in de zitting van 27 augustus 2015, om het LOI uit te
breiden met 40 opvangplaatsen en 1.3 voltijds personeelsequivalent.
[17 september 2015]

Punt 5 Inbedding in reguliere werking van Visite na het Europees Project. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Visite (Europees project) werd eind juni afgesloten na werking in Kooigem, Rollegem en Bellegem.
Bij dit project werd een grote groep ouderen thuis bezocht. De groep die bezocht werd was niet
gekend binnen wijkteam Zuidelijke Rand, of binnen werking buren voor buren. Er ging extra
aandacht naar alleenstaanden gezien hoger risico op mogelijke problemen, zorgvragen.
Visite werd gesubsidieerd voor 2,5 jaar met Europese middelen waardoor we extra kracht konden
aantrekken om werking concreet uit te bouwen en methodologie op te zetten.
De resultaten van Visite vragen nu om verdere continuering en reguliere inbedding in de werking.



Belangrijke resultaten:
Kennis van rechten bij veel mensen niet aanwezig
Actieve opmaak van diverse dossiers (ongeveer 1/3e) ifv financiële tegemoetkomingen, afspraken
met diensten voor dienst of zorgverlening
Kennis van meldpunt niet voldoende aanwezig
Zicht krijgen op bewoners en mogelijke zorgvragen- infovragen..

Beoordeling Gekaderd binnen PNK brengt ons dit bij volgende doelstellingen:
 Een stad die luistert en dialogeert
 Een stad die onderneemt en deelt
 Een stad voor alle oma’s en opa’s

Visite kent als belangrijkste doelstelling mensen proactief te benaderen ifv rechtendetectie.
De deelgemeenten Rollegem, Bellegem en Kooigem werden voorbije 2 jaar bezocht.
Visite vraagt als methodiek gezien de huisbezoeken een sterke personele inzet, inzet met
vrijwilligers kan dit niet helemaal dragen. Gezien de nauwe samenwerking binnen welzijn tussen
stad en OCMW en enkele verschuivingen in takenpakket stellen we voor Veronique Ottevaere
(personeelslid stad) hiervoor in te zetten.
Veronique is nu secretaris van de oudereadviesraad en neemt diverse adminsitratieve taken op
rond ouderenbeleid, Buren voor Buren en heeft een sterk profiel om met burgers, mensen om te
gaan. Zij zal zich halftijds inzetten voor Visite in combi met haar andere taken en zo de link
leggen naar stedelijke domeinen en meldpunt.
We werken dit uit in tandem met woonzorgverlener Zuidelijke Rand Shana Callant. De
woonzorgverlener staat verder in voor opvolging van vragen na eerste huisbezoek door Veronique
Ottevaere.

Deze samenwerking toont de meerwaarde van een geïntegreerde werking op vlak van welzijn,
sociaal beleid en wil vooral een verschil maken voor de bezochte burger.

Voor de uitrol voorzien we opstart in Aalbeke, start huisbezoeken is in oktober voorzien.
Een eerste screening geeft ons reeds een te bezoeken aantal ouderen van 327.
We voorzien hier zeker een halfjaar voor.
Na Aalbeke evalueren we deze werking en bekijken we verdere uitrol naar andere deelgemeenten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing; personeelslid van de stad.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of er in het kader van het Europees project mensen werden
aangeworven en of dit project zal uitgerold worden naar alle deelgemeenten van Kortrijk.
Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de aangeworven medewerker ondertussen een andere
job heeft aanvaard buiten het OCMW. De oorspronkelijke bedoeling van het project was een
werking in de landelijke gemeenten. We willen daarom eerst deze bereiken.
Raadslid David Wemel vraagt of kan onderzocht worden welke inwoners door de lokale
dienstencentra bereikt worden en of daar een profiel van kan opgemaakt worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de structurele inbedding van de werking visite en beslist dat er gestart
wordt met de eerste uitrol in Aalbeke.
[17 september 2015]

Punt 6 Aanvraag extra subsidies voor Kinderopvang Blokkenhuis. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Kind en Gezin staat in voor de subsidiëring van de kinderopvang.
Op 16juli 2015 besliste de Vlaamse Regering in 2015 nieuwe middelen ter beschikking te stellen
voor subsidies voor kinderopvang van baby’s en peuters.

- Voor de groepsopvang is er 1,5 miljoen euro voor 1.994 extra plaatsen met basissubsidie
(trap 1). Het grootste deel gaat naar de omschakeling van bestaande, nog niet gesubsidieerde
plaatsen. Een deel is voorzien voor nieuw te vergunnen plaatsen.

- 5 miljoen euro gaat naar 835 extra plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit budget
is evenredig verdeeld over de omschakeling van bestaande plaatsen en het creëren van nieuwe
plaatsen. Deze oproep richt zich vooral op groepsopvang, maar aanvragen voor gezinsopvang zijn
mogelijk.

- Er is 800.000 euro waarmee 1.235 bestaande plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2)
omgeschakeld kunnen worden naar subsidieerbare plaatsen met plussubsidie (trap 3).Zowel
aanvragen voor gezinsopvang als voor groepsopvang komen in aanmerking.



Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag 30 september 2015.

Beoordeling Gekaderd binnen PNK past deze nota in
 Een stad die houdt van alle kinderen
 Een stad die transparant en sober is

Voor Kortrijk ziet de situatie er als volgt uit:
1. Er zijn maximaal 351 plaatsen beschikbaar voor subsidie Trap1.
Enkel aanvragen voor nieuwe plaatsen Trap1 komen in aanmerking én enkel aanvragen voor
groepsopvang. Met ‘nieuwe plaatsen’ wil men zeggen: plaatsen die aangevraagd werden na 16 juli
2015 (de datum van de oproep naar kandidaten nieuwe subsidie kinderopvang).
De basissubsidie wordt op 1 januari 2016 verhoogd van 578,37 naar 752,28 euro per plaats per
jaar (onder voorbehoud van een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering).
2. Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar voor subsidie T3, zowel gezinsopvang als
groepsopvang.
Het gaat om bestaande plaatsen met subsidie Trap2 die omgeschakeld kunnen worden naar
Trap3. Het is niet mogelijk om een aanvraag te doen voor nieuwe plaatsen.
De subsidie Trap3 is een subsidie voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt, waar
kinderen uit deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen kinderen
uitmaken.

In Kortrijk komen wij dus NIET in aanmerking voor de omschakeling van plaatsen Trap0 naar
Trap1 of Trap1 naar Trap2 plaatsen.

De aanvraag moet ingediend worden tegen 30 september bij K&G. Het lokaal bestuur moet in
samenspraak met het LOK (lokaal overleg kinderopvang) advies geven bij alle aanvragen.

Situatie Blokkenhuis vandaag:
We hebben 26 erkende en gesubsidieerde plaatsen trap 2B. (is basissubsidie + subsidie
inkomensgerelateerd tarief)

Blokkenhuis was erkend als zelfstandig kinderdagverblijf. Deze erkenning werd aangevraagd in
verleden binnen de Stad.

Korte duiding subsidiesystemen:
Enerzijds heb je de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven, waar nog een onderscheid
gemaakt werd tussen degene die door een openbaar bestuur georganiseerd werden en degenen
die door een private vzw georganiseerd werden.
Anderzijds heb je de zelfstandige kinderdagverblijven.
Om een voorbeeld te geven: H Hart had een erkenning als erkend en gesubsidieerd
kinderdagverblijf als vzw, stad Roeselare een erkenning als erkend en gesubsidieerd
kinderdagverblijf als openbaar bestuur en 2 dames die samen een opvang opstarten deden dat als
zelfstandig kinderdagverblijf. Deze 3 verschillende systemen werden op 3 verschillende manieren
gesubsidieerd, ook al werken ze allemaal via IKG. Voor die IKG plaatsen kregen de verschillende
soorten voorzieningen allemaal verschillende subsidies (11.000 euro per plaats binnen privaat
erkend en gesubsidieerd KDV en 4.000 euro per plaats in een zelfstandig KDV).

Binnen het nieuwe decreet wil men deze ongelijkheid uit het verleden weg werken en iedereen
gelijk subsidiëren.

De erkenningsvorm als zelfstandig kinderdagverblijf (laagste subsidiegraad vandaag) bepaalt
vandaag nog het verlieslatend karakter binnen het Blokkenhuis. Dit wordt dus komende jaren
geoptimaliseerd.

Met deze raadsnota dienen we al subsidieaanvraag in voor 2 concrete zaken:
Gezien de gepland uitbreiding naar de site Gheysens met 19 plaatsen vragen we nu reeds
subsidie aan voor deze nieuwe plaatsen (te realiseren eind 2017). We vragen subsidie nu aan,
aangezien niet duidelijk is wanneer en of er nog volgende oproep vanuit Kind en Gezin komt voor
subsidies. Zo kunnen we subsidiebelofte krijgen voor de nieuw te realiseren plaatsen.
We vragen voor site Blokkenhuis sint Janslaan met capaciteit van 12 plaatsen verhoging van
subsidie Trap 2 naar Trap 3 aangezien we meer dan 30% kansengroepen hier bereiken.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing voor de subsidie maar wel voor het achterliggend
engagement tot uitbreiding van 19 plaatsen.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits vanaf 2018 ook krediet wordt voorzien voor uitbreiding
kinderopvang met 19 plaatsen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de aanvraag subsidies kinderopvang Blokkenhuis (nieuwe plaatsen en
verhogen subsidie plaatsen Sint-Janslaan).
[17 september 2015]



Punt 7 Publicatie van een pilootnummer van een magazine in het kader van
armoedebestrijding. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling Via een ‘belevingsmagazine’ willen we mensen in (kans)armoede en op de grens van de
(kans)armoede op een toegankelijke manier informeren over hun rechten en de dienstverlening
van verschillende (welzijns)organisaties. Ook willen we hen allerhande concrete en praktische tips
aanreiken die in het dagelijks leven nuttig kunnen zijn.

Feitelijke
aanleiding

Mensen in (kans)armoede of bijna-armoede zijn moeilijk te bereiken via traditionele kanalen.
Terwijl net deze groep grote nood heeft aan goede en nuttige informatie. Uit verschillende studies
blijkt dat mensen in (kans)armoede hun rechten onvoldoende benutten, omdat ze er niet van op
de hoogte zijn of omdat de administratie errond te ingewikkeld is. We willen het zeer uitgebreide
aanbod aan dienstverlening, maatregelen, premies, enz. verzamelen en op een toegankelijke
manier beschikbaar maken voor mensen in (kans)armoede (en meteen ook de doorverwijzers).

Beoordeling We riepen voor deze opdracht de externe expertise in van Dirk Vandenberghe, journalist, die
suggereerde om niet te kiezen voor een klassieke, allesomvattende gids, maar wel voor een
‘belevingsmagazine’.

Het magazine heeft weliswaar een duidelijke ‘gids’-functie (bij de verhalen en getuigenissen staat
steeds een duidelijke verwijzing met praktische en concrete info, bv. waar mensen met
gelijkaardige vragen en problemen terecht kunnen) maar is opgebouwd rond verhalen die
vertrekken vanuit de vragen en problemen van de mensen zelf, zodat ze heel herkenbaar en
toegankelijk zijn.
Het blad krijgt een uitneembaar middenkatern met nuttige informatie en contactadressen per
thema (aan de hand van de thema’s in het armoedeplan: inkomen, voeding, wonen, gezondheid,
vrije tijd, enz.). Ook in het middenkatern kiezen we voor een vraaggerichte aanpak.
Bijkomende voordelen van een magazine: je kan met themanummers werken, de informatie is
altijd up-to-date (bij een meer traditionele gids is informatie snel gedateerd, bovendien is een
gids ook te ‘allesomvattend’ en daardoor ontoegankelijker) en je houdt het thema armoede en de
armoedebestrijding constant onder de aandacht.
Ook rubrieken uit de traditionele magazines (wonen/loopbaan/vrije tijd/koken….) komen aan bod,
maar steeds vertaald naar de situatie van mensen in (kans)armoede zelf.
Het magazine is geschreven in helder en beknopt Nederlands, met duidelijk lettertype en
lettergrootte.
Het idee werd afgetoetst bij een aantal ervaringsdeskundigen die er alvast enthousiast tegenover
staan.

Oplage en verdeling
De eerste editie is een pilootnummer dat verschijnt als ‘herfstnummer’ en gedrukt wordt op 5000
exemplaren. Het omvat 24 blz. + kaft + uitneembaar middenkatern van 8 blz.
Voor de verdeling werken we samen met organisaties waar mensen in (kans)armoede over de
vloer komen, zoals A’kzie, Leiaarde, De Vaart, enz. Zij kunnen de mensen ook nog wat extra
informatie geven als ze een tijdschrift meegeven.
We werken met herkenbare displays.

Budget
Voor druk offertes opgevraagd bij drie drukkerijen. De beste prijs krijgen we bij Drukta, en
bedraagt 3087,89 € excl. btw.
Voor de opmaak van het pilootnummer doen we beroep op Yves Debaes, graficus bij de stad
Kortrijk.

Timing
Het eerste nummer verschijnt in de week van 12 oktober. De lancering gebeurt in het kader van
de internationale dag tegen armoede op 17 oktober.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel staat achter het idee en ziet dat als een positieve stap naar de doelgroep
toe. Hij vraagt of er kan nagegaan worden of er cijfers gekend zijn rond laag-geletterdheid in
Kortrijk. Deze vraag wordt meegenomen ter opvolging.

Raadslid Els Deleu vraagt of dit magazine een onderdeel wordt van ‘het boekske’ dat nu
uitgegeven wordt. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat alle communicatievormen
geëvalueerd worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de publicatie van een pilootnummer van een magazine in het kader
van armoedebestrijding.
[17 september 2015]



Punt 8 Aanstellen van het ontwerpersteam voor de realisatie van een volksrestaurant,
kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 26 mei 2015 besliste de Raad de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de
Doorniksestraat 60 en het aanpalende appartementsgebouw aan te kopen voor de ontwikkeling
van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de ondersteunende diensten
van het nog op te richten zorgbedrijf.
De stuurgroep stelde de conceptnota en het bouwprogramma op.
De dienst facility stelde aan de hand van die gegevens een bestek op voor de aanstelling van het
ontwerpteam. Bij de vastlegging van de selectiecriteria werd geopteerd voor een ontwerpteam
met ervaring in zowel horeca-inrichting, inrichting kinderopvang als kantoorruimte.
Er werd een forfaitair ereloon voorgesteld van €292.600 excl. 21% BTW waarbij alle diensten en
studies inbegrepen zijn met uitzondering van de veiligheidscoördinatie. Als richtprijs voor dit
forfaitaire ereloon werd 7,7% genomen op het voorziene budget voor dit projekt.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aanstellen van het ontwerpersteam voor de realisatie van een
volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf” werd een bestek
met nr. 20150817/RL/OO opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht is forfaitair vastgelegd op € 292.600,00 exclusief BTW of
€ 354.046,00 inclusief 21% BTW. en overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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 open
offerteaanvraag.
De aankondiging van opdracht 2015/S 119-217955 werd gepubliceerd op 24 juni 2015 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2015-515901 werd gepubliceerd op 19 juni 2015 op nationaal
niveau.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 27 augustus 2015 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 23 april 2016.

Er werden 6 offertes ontvangen:
Alle ingediende offertes werden nagezien op vlak van de in het bestek vermelde selectiecriteria
nagezien. 1 offerte (van team 4) voldeed niet aan de kwalitatieve selectiecriteria vermeld in het
bestek: .
De inschrijver voldoet niet aan de gevraagde minimale samenstelling van het ontwerpteam.
Er worden geen specifieke referenties voorgelegd van de opgegeven interieurontwerper.
1 van de opgegeven referenties voldoet niet aan de vooropgestelde criteria.
De offerte van team 4 wordt daarom geweerd en niet beoordeeld door de deskundigen.

De documenten van de andere 5 teams voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria werden gecontroleerd op hun anonimiteit en elk onderdeel werd voorzien van een
stempel : team 1, team 2, team 3…
Bij team 5 werd 1 document gevonden met de naam van het architectenbureau erop namelijk blz.
40. Dit document werd verwijderd en maakt geen deel meer uit van de offerte van team 5, en
werd aldus niet beoordeeld door de deskundigen voor de gunningscriteria.
De anonieme documenten werden op 19/08/2015 digitaal en op vraag ook afgedrukt, ter
beschikking gesteld van de beoordelaars vermeld in het bestek.
Op 28/5/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek.
De voorzitter van de jury toonde een zelfgemaakte PowerPoint met een synthese van de
ingediende dossiers: inplanting, grondplannen en gevelzichten van de verschillende teams en een
vergelijkende tabel die een overzicht geeft van de gevraagde objectieve criteria zoals oppervlakte,
prijs…. Deze PowerPoint werd op 27/08/2015 aan de beoordelaars aanvullend en ondersteunend
gebruikt tijdens de beoordelingszitting.
Aan de hand van deze beelden werden de verschillende ontwerpen met elkaar vergeleken en
werden door de juryleden opmerkingen geformuleerd en genoteerd in het proces-verbaal. De
punten werden door de juryleden unaniem per criterium toegekend. Team 2 haalde hierbij de
beste score, gevolgd door team 1, team 5, team 6 en tenslotte team 3.
De juryleden beslisten unaniem team 2 voor te dragen als gekozen ontwerpteam.

Op 28/08/2015 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 ontwerper die de beste totaalscore haalde op de gunningscriteria, zijnde team 2,
tegen een vast ereloonpercentage van 7,70%.
De beste aanbieder krijgt, zoals voorzien in het bestek, ofwel de volledige opdracht zoals
beschreven, ofwel €2.500, indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze dienstenopdracht
niet uit te voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar. Indien om een of andere reden
binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste aanbieder, geen overeenkomst
tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan wordt in plaats van het
toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van €2.500. Dit bedrag is over te maken
op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van één jaar na de
bekendmaking. De tweede, en derde gerangschikte ontwerpers ontvangen tevens €2.500
(inclusief alle lasten en baten). Team 1 en 5 werden door de jury respectievelijk als tweede en



derde beoordeeld.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Vast Bureau 9 juni 2015
 Raad van 18 juni 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Bestekdocumenten
 PV opening
 Inschrijvingen ontwerpers
 Proces-verbaal van beoordeling gunningscriteria
 Verslag aanbesteding

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 augustus 2015
voor de opdracht “Aanstellen van het ontwerpersteam voor de realisatie van een volksrestaurant,
kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf”, 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 het ontwerpteam dat de beste score haalde op de
gunningscriteria, zijnde team 2, tegen een vast ereloonpercentage van 7,70%.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20150817/RL/OO.
Team 1 en team 5, als tweede en derde gerangschikt, ontvangen, zoals voorzien in het bestek,
elk €2.500.
[17 september 2015]

Punt 9 Richtlijnen voor de ontwerper voor de opmaak van het voorontwerp voor de realisatie
van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 26 mei 2015 besliste de Raad de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de
Doorniksestraat 60 en het aanpalende appartementsgebouw aan te kopen voor de ontwikkeling
van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de ondersteunende diensten
van het nog op te richten zorgbedrijf.
De stuurgroep stelde de conceptnota en het bouwprogramma op.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 juni 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open offerteaanvraag.
De opening van de offertes vond plaats op 27 augustus 2015.
Er werden 6 offertes ontvangen waarvan 5 voldeden aan de kwalitatieve selectiecriteria die
worden beoordeeld voor de gunningscriteria. De deelnemer welke niet voldoet aan de kwalitatieve
selectiecriteria heeft geen toegangsrecht tot de gunningscriteria.
Op 27/08/2015 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek. De jury oordeelde dat het ontwerp van team 2 best
beantwoordde aan de in het bestek beschreven conceptnota en bouwprogramma..

Beoordeling Als in zitting van 17 september 2015 de Raad akkoord gaat met de gunning van de
ontwerpopdracht aan team 2 dan stelt het beoordelingsteam voor om volgende opmerkingen en
richtlijnen voor de opmaak van het voorontwerp door te geven aan het gekozen ontwerpteam.
Deze opmerkingen en richtlijnen sluiten aan op de voorwaarden van het bestek voor deze
dienstenopdracht.

1. Volksrestaurant

Opleidingslokaal kleiner maken zodat grotere ruimte in de keuken gegenereerd kan worden.
Zorgen voor optimale circulatie tussen verschillende delen keuken (minder opdelingen)



Afwaszone moet dichter bij de zaal. Nu is de afstand van de zaal naar de afwas groot
Stock drank moet dichter bij de zaal (bv. biervaten niet ver van de bar)
Chef: heeft weinig zicht op de keuken. Bureau centraler in de keuken?
Diepvries hoeft niet in de keuken -> kan mss vervangen worden door bureau chef met goede
visibiliteit naar alle delen in de keuken?
Stockruimte keuken kan ook kleiner – meer opleidingsruimte
Invullen met veel werktafels, gecombineerd met kasten er onder en hangende kasten.
Sanitair M, V, M/V mss toegankelijk vanuit 1 gang?
Toilet personeel weg van sanitair klanten/gang afsluiten
Voorstel: hoofdinkom inkom via Doorniksestraat. Tweede ingang via de doorgang doorniksestraat-
st Jorisstraat. Dit in globo te bekijken met de vluchtwegen voor het volksrestaurant, de toegang
tot het terras.
Ruimer (zon) terras voorzien aan zuidgevel (kant voetgangerstunnel). Te bespreken naar
mogelijkheden met de stadsdiensten.
Tentoonstellingsruimte vergroten door meerdere/alle muren te gebruiken
Speelruimte kinderen naast de bar: is dit de ideale plaats? Eventueel verplaatsen
Misschien zoeken naar een flexibele opstelling voor tentoonstelling en kinderhoek.
Suggestie: levering van verse producten scheiden van ‘afvalsweg’. Te bespreken met FAVV

2. budget aanpassen zodat het binnen het bestaande kan passen door:

Dakterras valt buiten het huidige bouwprogramma en kan dus verwijderd worden. Er dienen
geen voorzieningen getroffen te worden om dit in latere fase toch uit te voeren.
We adviseren om na te zien of de voorziene technische ruimte op het dak niet in de kelder
geplaatst kan worden zodat er geen toegang met vaste trap nodig is op het dak.

De toepassing van de keramiektegels is zeer duurzaam en mooi maar dient dan beperkt te
worden tot de plaatsen waar het echt nodig is voor de zichtbaarheid en voor het concept van de
gevel. Deze toepassing dus te bekijken.

De oppervlakte optimaliseren om zo het budget te beperken. Optimalisatieoefening kan door
de circulatieruimte beperken. De globale oppervlakte van de kinderopvang kan herzien worden
voor optimalisatie maar binnen de voorwaarden voor VIPA subsidie.
De kelderindeling kan geoptimaliseerd worden.

3. Ingangen en circulatie

Een afzonderlijke ingang voor zorgbedrijf en kinderopvang is aangewezen.
De combinatie leveringen, ingang fietsberging zou kunnen zorgen voor een slordig uitzicht en
straatbeeld. Zeker te bewaken. Hierbij kan onderzocht worden of de 50 standplaatsen in de kelder
kunnen geplaatst worden met een goede toegangsmogelijkheid ( elektronisch).
Nazien voor een betere inplanting van de liften, meer verspreide opstelling.
Circulatie tussen de diverse vergaderzalen kan beter.

4. Kinderopvang

De kinderopvang zal zo gebouwd worden zodat het voldoet aan de bouwkundige normen van VIPA
en Kind en Gezin. De eventuele VIPA subsidie is geen uitbreiding van het budget.

Gelijkvloerse verdieping
Er dient een afzonderlijke inkom te zijn voor de kinderopvang.
De toegangen moeten beveiligd worden.
De medewerkers van het zorgbedrijf moeten in het huidige plan op elke verdieping rond of via de
kinderopvang naar hun werkplek. Ofwel zou de ingang van de 2 publieke functies (kinderopv. en
volksrest.) centraal op de kop voorzien moeten worden. In dit geval moet de lift naar daar
verplaatst of voorzien worden. Ofwel zou de toegang in de Sint-Jorisstraat meer open en beter
zichtbaar gemaakt moeten worden. Voor ouders die nog op zoek zijn naar opvang oogt de ingang
op het principeplan niet laagdrempelig genoeg: lift naar de kinderopvang zit helemaal in de hoek
en is niet meteen zichtbaar vanuit het sas.
De opening die nu voorzien wordt voor de stalling van fietsen is praktisch, maar lijkt ons ook
een ‘vrijgeleide’ om allerlei rommel, vuilnis e.d. achter te laten. Welke ingrepen/inplanting kan dit
voorkomen? Kunnen gelijkaardige faciliteiten zonder ‘opening’?

Tweede verdieping
Op de tweede verdieping is een eerste leefgroep voorzien. Hier zouden we de jongste babygroep
onderbrengen. Voor deze groep is er ook naast de 2 slaapkamers ruimte in de leefgroep nodig om
bedjes te plaatsen. Baby’s onder de 6 maanden moeten in de leefruimte slapen. Voor deze
leefgroep is er geen rechtstreekse toegang tot de buitenruimte: is hier nog iets mogelijk zoals
bv op de eerste verdieping met een daktuin? Is het een optie om de daktuin hier te voorzien en
(gedeeltelijk) als buitenruimte voor de babygroep in te richten? (toezicht vanuit de leefgroep is
wel noodzakelijk!).
Het keukengedeelte waar er enkel opgewarmd wordt, mag ook in de leefruimte voorzien worden
(zie richtlijnen brandpreventie).



Wanden gang / kinderopvang herzien naar meer openheid en lichtinval.

Derde verdieping
De inplanting van de overige 2 leefgroepen ten opzichte van de buitenruimte is niet optimaal.
We willen de leefgroepen dichter laten aansluiten op de buitenruimte, bij voorkeur met ‘zicht op’
vanuit de leefruimte. De afstand van leefgroep 2 vanaf de polyvalente ruimte lijkt ons groot en te
omslachtig (gang).
Het pauzelokaal hoeft niet centraal te liggen, maar dient geoptimaliseerd te worden voor
gemeenschappelkijk gebruik voor personeel kinderopvang en zorgbedrijf.
Opmerking i.v.m. het keukengedeelte: zie hierboven vermeld.

5. Zorgbedrijf

Er dient een afzonderlijk inkom te zijn voor het zorgbedrijf.

Vraag naar switch qua niveau tussen administratie zorgbedrijf & kinderopvang, zodat zij zo een
buitenspeelruimte krijgen op +1 die onmiddellijk aansluit bij hun leefgroep(en)
Zo komt de administratie op niveaus +2 en +3.

Graag extra detaillering kantoren:
 Plaatsing MFP (tweede verdiep administratie), vakjes binnenpost, stock kantoormateriaal
 Pauzeruimte gemeenschappelijk met kinderopvang uit te werken
 Plaats voor kluis bij financiële diensten, plotter & graveermachine bij facility

Nood aan goede akoestische isolatie, gelet op de nabijheid van een ingesloten buitenspeelruimte,
…

Bepaalde bureaus, zoals het directiesecretariaat, zijn ruim.

Vraag bij de noodzaak aan 2 vides. Kan één van de twee niet beter ingenomen worden voor extra
bruikbare ruimte. Dit te onderzoeken zonder het concept te schaden maar met optimalisatie van
de nuttig te gebruiken ruimte op de eerste verdieping. Zie opmerking hierboven naar circulatie en
toegankelijkheid zowel in zorgbedrijf als in kinderopvang.

Functionaliteit van de beglaasde wanden in de burelen te bespreken.

De flexplekken naast het bureau van preventie zou ik anders invullen dan een klassiek
landschapsbureau van 6 personen.
Ook vragen bij de vlotte bereikbaarheid van het bureau van preventie.

geen vaste kastenwanden (schrijnwerk) te voorzien, er wordt gewerkt met losse kasten

Toegang tot vergaderzalen
Er zijn 4 vergaderzalen

A. Op gelijkvloers, een polyvalente zaal
B. Op 1ste verdieping, zaal 20 pers
C. Op 1ste verdieping, zaal 10 pers
D. Op 1ste verdieping, zaal 10 pers

Het zou functioneel zijn als alle zalen buiten de kantooruren zouden toegankelijk zijn met
afscherming van restaurant, kinderopvang en zorgbedrijf.
Optimaliseren van de toegang en de gebruiksmogelijkheden naar de vergaderzalen.

Deze toegangen zullen beveiligd worden via een elektronische toegangssysteem.

6. Algemeen

Aftoetsen van vluchtwegen en compartimentering en gebruik van vide’s met de
brandpreventiediensten.

Concept van de gevel te behouden, doch na te zien als het doorlopend ritme van de ramen geënt
op de bestaande waardevolle gevel niet kan onderbroken worden voor communicatieve elementen
op de kopzijde. Dit om één of andere vorm van aanduiding van volksrestaurant, kinderopvang, …
mogelijk te maken. Na te zien om dit op te nemen in het globale bestaande gevelconcept.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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



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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Vast Bureau 9 juni 2015
 Raad van 18 juni 2015, Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Raad van 19 september 2015, aanstelling ontwerpteam.

Bijlagen  Ontwerp team 2

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit vraagt wat er met de monumentale trap zal gebeuren. Directeur Rik
Lambert antwoordt dat de trap behouden wordt en geïntegreerd zal worden in het interieur.
Verder vraagt Frederik Benoit of de plaats voor de leveringen ideaal gekozen is. Rik Lambert
antwoordt dat de combinatie met de inkom inderdaad beter vermeden wordt. We opteren eerder
voor een rechtstreekse verbinding met de keuken, zonder dat de leveringen door de kinderopvang
of het zorgbedrijf moeten.

Raadslid Frederik Benoit vraagt of het leslokaal voldoende lichtinval zal hebben. Directeur Rik
Lambert antwoordt positief. Er is daar lichtinval langs twee kanten. Het lokaal situeert zich op de
gelijkvloers en is daardoor vlot inzetbaar, ook buiten de eigenlijke werking.

Raadslid David Wemel vraagt waar de kinderopvang zich zal situeren. Directeur Rik Lambert
antwoordt dat deze momenteel op de tweede en de derde verdieping bevindt. Deze inplanting zal
worden herbekeken in functie van een betere toegang naar de buitenruimte. Het werken op twee
verschillende niveaus kan omdat er twee verschillende leefgroepen zijn.

Raadslid Johan Coulembier vraagt of er een mogelijkheid wordt voorzien om maaltijden af te
halen. Hij vraagt of er daar ook voedselpakketten zullen verdeeld worden.
De voorzitter antwoordt dat een ruimte voor afhaalmaaltijden kan bekeken worden. Dit is echter
niet de plaats voor de verdeling van voedselpakketten, omwille van privacy en stockage. Wel
wordt bekeken of een sociale kruidenier daarvoor een oplossing kan zijn.

Raadslid Els Deleu wijst op het gebrek aan parkeergelegenheid voor de ouders die hun kinderen
afzetten.
De voorzitter antwoordt dat deze zal voorzien worden in de Sint-Jorisstraat.

Raadslid David Wemel vraagt of het gebouw volledig toegankelijk zal zijn. Directeur Rik Lambert
verwijs naar de samenwerking met Westkans. Vanaf het ontwerp wordt al rekening gehouden met
toegankelijkheid.

Raadslid David Wemel dringt er op aan dat het budget goed opgevolgd zal worden en vraagt of
het realistisch is mits de voorgestelde aanpassingen. Directeur Rik Lambert antwoordt dat het
budget zeer nauw zal opgevolgd worden.

Raadslid David Wemel vindt het zeer positief dat de sociale clausule zo goed was uitgewerkt in de
offerte van twee inschrijvers. Hij is dan ook tevreden dat een van die twee het gehaald heeft.

Raadslid David Wemel vraagt dat er voldoende fietsenstalling wordt voorzien voor personeel en
bezoekers.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de opgesomde richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp goed en geeft
opdracht aan het ontwerpteam 2 om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen het
voorontwerp op te maken.
Het voorontwerp zal voorgelegd worden aan de raad van 19 november 2015.
[17 september 2015]

Punt 9 bis Opening van de enveloppe met de identiteit van de bieders, volgend op de besluiten in
punt 8 en 9.

Na de toewijzing van de opdracht aan “Team 2”, opent de voorzitter de gesloten enveloppe,
waarin de identiteit van de bieders is vervat.
“Team 2” is het architectenburea “BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000
Brussel.

De andere teams:
Team 1: Inoforma Architects, Wevelgem



Team 3: AMV Architecten BVBA, Wetteren
Team 4: Snoeck & Partners, Kortrijk
Team 5: TV SAR architecten / CH architecten, Gent
Team 6: Architecten Vande Kerckhove B.V.B.A., Heule
[17 september 2015]

Punt 10 Renovatiewerken voor crisisopvang, Brugsestraat 34 Kortrijk. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

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

Beoordeling De renovatiewerken aan het pad brugsestraat 34 worden een samenwerking tussen externe
aannemers en de leerwerkplaats. In samenspraak tussen de leerwerkplaats en de dienst facility
werden de deeltaken welke door de leerwerknemers kunnen uitgevoerd worden vastgelegd. Voor
de resterende taken worden offertes aangevraagd.
De werken zullen gecoördineerd worden door de dienst facility.

Uitvoeringen door Leerwerkplaats
 de ontmanteling van het hoofdgebouw

o verwijderen van de gehele elektrische en sanitaire installatie
o uitbreken van bestaande vloeren ( gelijkvloers indien nodig)
o uitbreken ramen en verlagen raamopening

 gieten van nieuwe betongrondplaat
 metselwerk:

o metsen muren en fundering voor terras en hellend vlak
o dicht metsen van raamopeningen in gevelvlakken, binnenmuren, vervangen

lintelen…
o vervangen raam en deurdorpels

 binnenschrijnwerk:
o brandwerende en niet brandwerende deuren, kokers, bekledingen…
o gyproc wanden en plafonds, ook met brandweerstand
o beplating houten vloeren op alle verdiepingen

 elektrische installatie
o toegangscontrole

 HVAC:
o verwarming,
o sanitaire installaties,
o ventilatie (afzuiging)
o brand detectie

 isoleren daken
 soepele vloerbekleding
 schilderwerk

o binnenschilderwerk,
o ramen en deuren ook aan buitenzijde

 keukeninstallatie

Externe aannemers
Deze opdrachten worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking in 8 percelen namelijk

1. afbraak
 achtergebouw, ook Stadsdeel

2. dakwerken hellende en platte daken, goten, en regenafvoeren
 werken aan geprofileerde goot met hondekes

3. pleisterwerken
4. gevelbepleistering met isolatie
5. Bevloeringen in steen:

 PU isolatie,
 dekvloer en
 stenen vloeren gelijkvloers

6. buitenschijnwerk
 ramen en deuren in aluminium

7. Metalen buitenschrijnwerk



 Brandladder en toebehoren
8. Aanleg

 Buitenverharding
 Riolering en RW putten
 aanleg doorgangsweg in betonstenen

Raming van de diverse percelen

Perceel raming BTW 6% Raming incl. BTW

1 Afbraak € 18.675,00 € 1.120,50 € 19.795,50

2 Dakwerken € 42.730,00 € 2.563,80 € 45.293,80

3 Pleisterwerken € 21.930,14 € 1.315,81 € 23.245,95

4 gevelbepleistering € 39.628,00 € 2.377,68 € 42.005,68

5 Bevloering € 7.161,21 € 429,67 € 7.590,88

6 buitenschrijnwerk € 60.752,10 € 3.645,13 € 64.397,23

7 Metalen buitenschrijnwerk € 8.462,50 € 507,75 € 8.970,25

8 omgevingswerken € 18.701,15 € 1.122,07 € 19.823,22

Totaal € 218.040,10 € 231.122,51

In het budget van de afbraak zit er een deel dat kan doorgerekend worden naar stad.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien in periode 2016-2017.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

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

 Raad van 9 juli 2015: aanvraag van een slopings- en bouwvergunning voor renovatieproject
Bolster, Brugsestraat 34 Kortrijk.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt of de raming past binnen het vooropgesteld budget. Rik
Lambert antwoordt dat het nodige budget t inderdaad is voorzien.
Raadslid Frederik Benoit vraagt of er een raming is van de werken die door de leerwerkplaats
uitgevoerd zullen worden. Hij meent dat hierdoor zeker bespaard kan worden. Rik Lambert
antwoordt dat er afzonderlijke post in de boekhouding werd gemaakt zodat we de kosten voor dit
project goed kunnen opvolgen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De bestekken en de ramingen voor de bovenvermelde opdrachten in kader van de renovatie van
de brugsestraat 34 opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
[17 september 2015]



Punt 11 Brandverzekering voor 5 sociale huurappartementen en Antigone, Overleiestraat 41-43
te Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Op 24 september 2015 wordt de oplevering van dat gebouw gepland. Vanaf deze datum wordt het
gebouw opgenomen in onze globale polis van de brandverzekering bij Belfius.

Beoordeling Het gebouw is een samenwerking tussen het OCMW en Antigone waarbij Antigone het grootste
deel van het gelijkvloers voor zijn rekening neemt.

De kostenverdeling voor het gebouw werden als volgt vastgelegd.

totaal excl. BTW Aandeel OCMW Aandeel Antigone

Ruwbouw € 80.463,64 € 61.957,01 € 18.506,63

Stabiliteit € 139.874,58 € 110.002,06 € 29.872,52

Voltooiing OCMW € 333.895,31 € 333.895,31

Voltooiing Antigone € 79.153,79 € 79.153,79

subtotaal € 633.387,32 € 505.854,38 € 127.532,94

Elektriciteit Antigone € 16.079,11 € 16.079,11

Elektriciteit OCMW € 46.186,94 € 46.186,94

subtotaal € 62.266,05 € 46.186,94 € 16.079,11

HVAC en sanitair OCMW € 77.057,95 € 77.057,95

HVAC en sanitair Antigone € 17.982,37 € 17.982,37

subtotaal € 95.040,32 € 77.057,95 € 17.982,37

Perceel 4 Liftinstallatie € 32.325,25 € 32.325,25

subtotaal € 32.325,25 € 32.325,25

TOTAAL excl. BTW € 823.018,93 € 661.424,51 € 161.594,42

TOTAAL incl. 6%+21%
BTW en excl. erelonen

€ 896.639,23 € 701.109,98 € 195.529,25

Kosten voor de ontwerper 7,5% + 21% BTW
€ 61.726 + 12.962 = € 74.688 ( te verdelen Antigone, OCMW )

Door deze bouwkundige situatie werd er in overleg met Antigone en onze verzekering voorgesteld
om het gebouw globaal in onze polis op te nemen met gratis afstand van verhaal tov Antigone.

Op deze manier is er een duidelijk afspraak in verband met de brandverzekering.
Belfius kan, om technische redenen, hiervoor geen rechtstreekse factuur opmaken aan Antigone.
In samenspraak met de financieel beheerder kunnen wij deze premie doorrekenen aan Antigone.

Antigone zou dan bij het vervallen van hun huidige polis voor de rest van hun complex deze ook
opnemen in onze polis onder dezelfde voorwaarden.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Er wordt rekening gehouden met de voorwaarden van de lopende polis Brandverzekering.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 augustus 2013 : Gunning Verzekeringen tegen brand, diefstal en waterschade
voor de gebouwen.

Tussenkomst ter
zitting

 Raadslid Yann Mertens vraagt een overzicht van de brandpremies. Dit wordt meegenomen als
actiepunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt goed: de opname van Overleiestraat 41-43 in de globale brandpolis met inbegrip
van het gedeelte Antigone onder de voorwaarden van de globale polis. Het premiegedeelte voor
Antigone wordt doorgerekend.
[17 september 2015]

Punt 12 Zorgcampus Bellegem. Ontsluiting garageweg en beperkte grondruil. Aanstelling
notaris.

Feitelijke In functie van de realisatie van de zorgcampus in Bellegem ging de raad in de zitting van 26 mei



aanleiding 2015 akkoord met de grondruil met gesloten beurzen met de heer Gilles Wynant,
Bellegemkerkdreef 7 te 8510 Bellegem, zoals uitgetekend door landmeter Johan Scherpereel.

De raad keurde in dezelfde zitting de overeenkomsten met de aanpalers voor de realisatie van de
garageweg goed met volgende engagementen:
Het OCMW vraagt de bouwvergunning aan, pre-financiert de aanleg van de garageweg en geeft
de aanpalers recht van doorgang.
De aanpalers betalen na de realisatie hun deel van de kostprijs terug aan het OCMW en geven
elkaar recht van doorgang.

De raad stelde de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid aan om de akte van
grondruil en de akten van erfdienstbaarheid te verlijden.

Beoordeling De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid is het sinds 1 januari 2015
geregionaliseerd Aankoopcomité van Kortrijk.

De bevoegde commissaris heeft ons meegedeeld dat de Afdeling Vastgoedtransacties wegens
personeelsgebrek niet alle vragen kan beantwoorden. De dossiers van de lokale overheden krijgen
minder prioriteit.

In onderling overleg met de bevoegde commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties wordt
voorgesteld om de akte van ruil en de akten van erfdienstbaarheid te laten verlijden door een
notaris. Dergelijke dossiers zijn geen aankoop zijn door het OCMW en zijn eerder privatief van
aard.

Gezien de ligging wordt notaris An Daels uit Rollegem (voorheen met kantoor in Bellegem)
voorgesteld om deze akten te verlijden.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 Raadszitting 26 mei 2015, punten 11 (ontsluiting via garageweg) en 12 (grondruil met
aangelande).

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt notaris An Daels met notariaat in de Schepenhuisstraat 12 in Rollegem aan om de
akte van grondruil in Bellegem en de akten van erfdienstbaarheid in Bellegem, conform de
beslissingen van 26 mei 2015, te de verlijden.
[17 september 2015]

Punt 13 Vacantverklaring administratief medewerker.

Feitelijke
aanleiding

Door arbeidsduurverminderingen en afwezigheden door ziekte zijn er vacante functies ontstaan.
Het is noodzakelijk deze vacatures opnieuw in te vullen.

Beoordeling 1. Binnen Facility werkt de administratief medewerkster van de aankoopdienst progressief in een
0.5 VTE tewerkstelling. Er is geen vooruitzicht naar het terug opnemen van haar vroegere
voltijdse job tot aan haar pensioen. Hierdoor ontstaat een halftijdse functie administratief
medewerker tot aan de pensionering van bovenvermelde medewerkster.

De administratief medewerkerster van de technische dienst komt na een periode van ziekte
sinds 10/11/2014 terug progressief werken vanaf 14/09/2015 in een 0,5 VTE tewerkstelling.
Facility vraagt om bovenvermelde medewerkster definitief halftijds te vervangen.

De medewerkster die bovenstaande functie in de technische dienst momenteel invult is slechts
tijdelijk in dienst daar zij nog niet heeft deelgenomen aan een geëigende selectieprocedure voor
een blijvende betrekking.

2. Binnen de financiële dienst werkt de administratief medewerkster van de boekhouding sedert
6/01/2015 in een 60% tewerkstelling omwille van gezondheidsredenen. Voorzien wordt dat deze
tewerkstelling nog zal dalen naar 50% en een voltijdse tewerkstelling in de toekomst
onwaarschijnlijk is. De financiële dienst vraagt een blijvende vervanging van 0,5 VTE.

3. Momenteel zijn in de administratie (poetsdienst en maaltijden) van de Thuiszorg 1,5 VTE
administratief medewerkers aan de slag. 1 VTE poetsdienst en en 0,5 VTE maaltijden. De
administratie van de poetsdienst is verzwaard door de uitgebreide administratie gezinszorg
(samenwerking OCMW Ingelmunster). De administratief medewerkerster van de poetsdienst
vraagt vanaf 1 september 2015 0,20 VTE ouderschapsverlof aan voor 40 maanden waarvoor



geen vervanging wordt voorzien. De afwezigheid van de enige medewerker van de poetsdienst
betekent een moeilijke organisatie en opvolging.

De keuzes aan maaltijden zijn uitgebreid, wat een intensere organisatie met zich meebrengt.
Bovendien wordt een toekomstige groei van de maaltijden voorzien.

Thuiszorgt vraagt een uitbreiding van het team administratie met 0,50 VTE. De medewerkster
die momenteel de administratie van de maaltijden op zich neemt is slechts tijdelijk in dienst,
daar zij nog niet heeft deelgenomen aan een geëigende selectieprocedure voor een blijvende
betrekking.

De werfreserve uit de vorige selectie van administratief medewerker vastgelegd in de raad van
19 december 2013 is uitgeput.

We stellen daarom voor om de functie van administratief medewerker vacant te verklaren voor
de bovengenoemde plaatsen (2 VTE) en in te vullen door werving. Hierbij worden eveneens
werfreserves aangelegd voor de 4 verschillende deelfuncties van administratief medewerker.

De 4 deelfuncties zijn: administratief medewerker backoffice, administratief medewerker
gemengd, onthaalmedewerker, infobaliemedewerker.

Naargelang de noden voor invulling van toekomstige vacante functies kan uit de verschillende
werfreserves geput worden voor aanstelling.
De huidige vacatures situeren zich in de deelfuncties administratief medewerker backoffice en
administratief medewerker gemengd.

Wetten en
reglementen

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

Besluitvormings-
proces

 MAT van 11 juni 2015
 Raad 19 december 2013: aanstelling administratief medewerker

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. De functie van administratief medewerker (2 VTE) vacant te verklaren en contractueel in
te vullen via werving – niveau C1 -3

2. Een verlengbare werfreserve voor de duur van 2 jaar aan te leggen voor de functie van
administratief medewerker, C1-3 in contractueel verband

3. dat tevens over volgende nog zal beslist worden in de volgende raadszitting:

 vastleggen van de selectieprocedure: raad 15 oktober 2015
 aanvaarden van de kandidaten raad 19 november 2015
 aanstelling van de gekozen kandidaat: raad 17 december 2015

[17 september 2015]

Punt 14 Vacantverklaring functie deskundige communicatie.

Feitelijke
aanleiding

Sinds 1 janauri 2013 is de vroegere deskundige communicatie van de dienst B&O aangesteld als
communicatieverantwoordelijke. Haar vroegere functie van deskundige communicatie werd na
haar aanstelling niet meer ingevuld.

Omwille van het belang voor de organisatie om een adequaat en correct extern en intern
communicatiebeleid te voeren is het nodig de functie van deskundige communicatie terug op
permanente basis in te vullen.

Beoordeling De vroegere communicatieverantwoordelijke (niveau A) kreeg de opdracht om vanaf 1 juli
2010 de sturing van ICT op zich te nemen. De raad duide toen een medewerker (niveau B) van
de dienst B&O aan als waarnemend communicatieverantwoordelijke. Sinds 1 januari
2013 is deze persoon na een bevorderingsprocedure definitief aangesteld als
communicatieverantwoordelijke (niveau A).

Haar vroegere functie van deskundige communicatie werd niet meer ingevuld.

Het voeren van de juiste en correcte informatie, zowel naar de burger als intern, is echter van
cruciaal belang voor de werking van het OCMW. Het verder ontwikkelen en implementeren van



een aangepast communicatiebeleid door de communicatieverantwoordelijke vereist daarom terug
een gepaste ondersteuning door een deskundige communicatie op B niveau. Het takenpakket van
deze deskundige communicatie zal zich vooral richten op redactionele ondersteuning van de
communicatieverantwoordelijke.

We stellen daarom voor om de functie van deskundige communicatie vacant te verklaren en in te
vullen via werving.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Raad 12 juli 2012: vacantverklaring bij bevordering van de functie
communicatieverantwoordelijke niveau A

 Raad 20 december 2012: statutaire aanstelling stafmedewerker communicatie –
communicatieverantwoordelijke -niveau A1A – A3A

 Bespreking MAT 3 september 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. De functie van deskundige communicatie vacant te verklaren en contractueel in te vullen via
werving – niveau B1-3, voltijds

2. Een verlengbare werfreserve voor de duur van 2 jaar aan te leggen voor de functie van
deskundige communicatie, niveau B1-3 in contractueel verband

3. Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:

 Vastleggen selectieprocedure voor de functie deskundige communicatie: raad 15 oktober
2015

 Het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 19 november 2015
 Aanstelling en vastleggen van de werfreserve in de raad van 17 december 2015

[17 september 2015]

Punt 15 Vacantverklaring bij bevordering deskundige administratie

Feitelijke
aanleiding

Door de complexiteit en uitbreiding van het takenpakket dient er administratieve omkadering op B
niveau te komen binnen de administratie sociale dienst.

Beoordeling Uit het personeelsbehoeftenplan van de administratie sociale dienst blijkt dat er door de
complexiteit en uitbreiding van taken, meer ondersteuning van bachelors uit verschillende
disciplines gewenst is: IT richtingen, juridisch – economische richtingen,…

We stellen voor om de functie van deskundige administratie sociale dienst (B1-3) vacant te
verklaren en in te vullen via bevordering

We vragen aan de raad om aan de personeelsdienst het mandaat te geven
tot het reeds organiseren van de volledige selectieprocedure. De raad kan hiervan akte nemen in
de zitting van 15 oktober 2015. Het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor deze
selectieprocedure kan beslist worden in de raad van 19 november 2015. Over de aanstelling en
het vastleggen van de werfreserve kan beslist worden in de raad van 17 december 2015.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 MAT 11 juni: bespreking personele noden 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De functie van deskundige administratie sociale dienst vacant te verklaren en contractueel in te
vullen via bevordering (niveau B1-3), 1VTE

Een verlengbare werfreserve voor de duur van 2 jaar aan te leggen voor de functie van
deskundige administratie sociale dienst, niveau B1-3 in contractueel verband



De personeelsdienst de opdracht te geven om het volgende uit te werken:

 de opmaak van de oproep voor de kandidaten
 uitwerking van de volledige selectieprocedure
 samenstelling van een selectiecommissie

De raad neemt akte van de uitgewerkte zaken in punt 3 in de zitting van 15 oktober 2015

Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:

 Het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 19 november 2015
 Aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad 17 december 2015

[17 september 2015]

Punt 16 Vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk
werker.

Feitelijke
aanleiding

1. De vorige werfreserve voor de functie van maatschappelijk werker zoals vastgesteld in de
raad van 20 juni 2013 is uitgeput.

2. Naar aanleiding van de recente vluchtelingencrisis werd beslist om de capaciteit van het
LOI terug uit te breiden en de bufferplaatsen opnieuw te operationaliseren.

Beoordeling De vorige werfreserve voor de functie van maatschappelijk werker zoals vastgesteld in de raad
van 20 juni 2013 is uitgeput.

De raad nam in de zitting van 27 augustus 2015 de principïele beslissing om de capaciteit van het
LOI opnieuw uit te breiden met 40 plaatsen. Dit naar aanleiding van de recente
vluchtelingencrisis. Het college van burgemeester en schepenen verleende op 31 augustus 2015
hiervoor eveneens poisitief advies. Het LOI kan als gevolg van deze beslissingen terugkeren naar
de capaciteit van 2013 voor de drastische afbouw.

Het personeelsequivalent binnen de sociale dienst kan hierdoor terug stijgen met 1,3 VTE.

Om deze redenen dringt een nieuwe selectie van maatschappelijk werker zich op. Enerzijds om
de stijging van het personeelsequivalent zoals hierboven beschreven het hoofd te bieden en
anderzijds om terug een werfreserve aan te leggen voor het invullen van toekomstige vacante
functies van maatschappelijk werker.

Financiële
toetsing

Budget LOI-uitbreiding is op korte termijn budgetneutraal

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 20 juni 2013: Aanstelling diverse functies in contractueel verband – niveau B1-3

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of de diplomavereisten echt nodig zijn. De overheid is zelf
pleitbezorger van verworven competenties. Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat deze
vereisten vastgelegd zijn in de rechtspositieregeling. Voorzitter Philippe De Coene vult aan dat dit
voor hem ook een gevoeligheid is maar dat hier niet van afgeweken kan worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De functie van maatschappelijk werker vacant te verklaren en contractueel in te vullen via
werving – niveau B1-3

De selectieprocedure voor de functie verantwoordelijke kinderopvang als volgt vast te legleggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o de VDAB-databank
o het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief
o de sociale media, met verwijzing naar de website



o jobkanaal

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking contractueel volgens het vermeld VTE zal

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

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor de functie voor 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten

 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 raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit
een zelfstandige activiteit ten belope van max. 6 jaar

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken
over een diploma maatschappelijk werk of daarmee gelijk gesteld.

 de selectiecriteria zijn:

 vakkennis
 zelfstandig werken
 samenwerken
 resultaatgerichtheid
 klantgerichtheid
 kwaliteitsvol werken
 nauwkeurig werken
 communicatie

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van 1 functie gerelateerde case met hierin een aantal concrete
situatieschetsen uit het werkveld

 mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 21 september 2015
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 6 oktober 2015
 schriftelijke proef week van 19 oktober 2015
 mondelinge proef 25, 26 en 27 november 2015
 aanstelling in de Raad 17 december 2015

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 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

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Micheline Decuypere, diensthoofd sociale dienst OCMW Harelbeke, extern
 Ruben Bruyneel, diensthoofd sociale dienst OCMW Kuurne, extern
 Dirk De Vos, diensthoofd sociale dienst OCMW Kortrijk, intern



 Veerle De Bosschere, selectieverantwoordelijke, intern, secretaris van de jury
 Robbe Struyve, medewerker HR, intern (reserve secretaris van de jury)

Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 15 oktober 2015
 aanstelling in de raad van 17 december 2015

17 september 2015]

Punt 17 Varia

We plannen een weekend voor de raadsleden op 13 en 14 november, waarin een aantal dossiers
zullen worden uitgewerkt.

Sodiperkoo: filmavond op 29/10 en personeelsfeest op 4/12.

20/09: autoloze zondag met sterrenbanket en rollatortreffen.

[17 september 2015]


