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Yann Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele, Stéphanie Van Hauwaert, Lieve
Vansevenant, Carine Vercleyen en David Wemel.
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Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 17 september 2015 wordt goedgekeurd mits volgende drie
aanpassingen van raadslid David Wemel.
 Punt 5: De vraag van David Wemel was of kan onderzocht worden welke inwoners door de

lokale dienstencentra bereikt worden en of daar een profiel van kan opgemaakt worden.
 Punt 7: Raadslid David Wemel vraagt of er kan nagegaan worden of er cijfers gekend zijn

rond laag-geletterdheid in Kortrijk. Dit is een punt ter opvolging.
 Punt 9: Aanvulling: Raadslid David Wemel vraagt dat er voldoende fietsenstalling wordt

voorzien voor personeel en bezoekers.
[15 oktober 2015]

Punt 2 Voorstel tot aangaan van leningen via onderhandelingsprocedure. Voorstel tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

 Budgetwijziging 2015 en budget 2016

Beoordeling In zitting van 27 november 2014 heeft de OCMW-Raad na Europese aanbesteding leningen
gegund aan KBC, dit voor een totaal van 6.000.000 EUR.
In het lastenboek was de mogelijkheid tot herhalingsopdrachten voorzien.
Gelet op de gunstige KBC-tarieven en gelet op de recente besprekingen met KBC, wordt
voorgesteld om met KBC te onderhandelen voor opname van 3.000.000 EUR leningen.

Financiële
toetsing

Budget Ok, voorzien in 2015 / 2016.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 27 november 2014

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Met KBC wordt een onderhandelingsprocedure opgestart voor opname van 3.000.000 EUR aan
leningen.
[15 oktober 2015]

Punt 3 Vraag van de Unie der Zorgelozen aan het OCMW om aan TRIODOS-bank in tweede rang
een hypothecaire inschrijving en hypothecair mandaat te mogen toestaan op hun
eigendom waarop het OCMW-Kortrijk een hypotheek heeft.

Feitelijke
aanleiding

In de hypotheekstellingsakte tussen de Unie der Zorgelozen en het OCMW-Kortrijk heeft het
OCMW in eerste rang een hypotheek van 400.000 EUR genomen op de eigendom van de Unie, dit
als waarborg voor de OCMW-borgstelling ten bedrage van 400.000 voor leningen in het kader van
hun nieuwbouwproject. Overeenkomstig deze akte mag de Unie hun goederen niet bezwaren met
hypotheek noch met hypothecair mandaat tenzij schriftelijk akkoord van het OCMW. De Unie
vraagt nu aan het OCMW het akkoord voor bijkomende hypotheek van 10.000 EUR en een
hypothecair mandaat van 640.000 EUR ten gunste van TRIODOS-bank bij wie ze de bestaande
lening van 200.000 optrekken naar 650.000 EUR.

Beoordeling De vraag moet behandeld worden in het kader van de financiële situatie van de Unie en van de
samenwerkingsovereenkomsten met Stad en OCMW.



1. De financiële situatie van de Unie.

FoCI-subsidie 688.000 26%

Provincie West-Vlaanderen 100.000 4%

Stad en OCMW-Kortrijk 670.000 25%

Nationale Loterij 150.000 6%

aankoopsubsidie 75.000

subsidie voor renovatie met sociaal economiebedrijven 75.000

Eigen inbreng Unie 1.055.000 40%

lening aankoop

(25.000 renteloos bij achterban, 50.000 bij Netwerk Rentvrij) 75.000

lening Triodos 650.000

herziening bestaande lening aankoop + bijkomende lening renovatie

à 1,556% op 20 jaar - starten najaar 2015

eigen bestemd fonds 220.000

SPIONKOP van de Scala-campagne richting particulieren - projectrekening KBS 60.000

SOCIO's van de Scala - campagne richting bedrijven 50.000

TOTAAL INVESTERINGSBUDGET 2.663.000

In de oorspronkelijke planning bedroeg de TRIODOS-lening 200.000 maar voornamelijk door
hogere investeringsuitgaven is het noodzakelijk om deze lening op te trekken tot 650.000 EUR.
De financiële exploitatie van de Unie der Zorgelozen is sterk afhankelijk van Vlaamse subsidies.
Deze subsidies zijn toegekend tot en met 2016, nu aan te vragen voor de periode 2017-2019.

2. Samenwerkingsovereenkomsten tussen Unie en OCMW/Stad
Er zijn 2 samenwerkingsovereenkomsten

a. De overeenkomst van 29 mei 2009 tussen Unie en OCMW.
De Unie realiseert een aantal acties en als compensatie stelt het OCMW zich borg
voor max 400.000 EUR op basis van een hypothecaire inschrijving in eerste rang op
de panden Pluimstraat 5 en 7.

b. De overeenkomst van 7 april 2014 tussen enerzijds de Unie en anderzijds Stad en
Ocmw-Kortrijk.
Het betreft een overeenkomst met 20 jaar looptijd waarbij de Unie een aantal
doelstellingen moet realiseren. Als vergoeding wordt 670.000 EUR
investeringssubsidie toegekend en de Stad geeft in de periode 2014-2019 jaarlijks
14.000 EUR werkingstoelage.

Als de werkingssubsidie in de toekomst ontoereikend is en de Unie dus genoodzaakt wordt om de
werking stop te zetten, dan moet de niet afgeschreven FoCi-subsidie terugbetaald worden. Het
saldo zou voor de overige schuldeisers waaronder Stad en OCMW zijn.
Op basis van de gevorderde fase van het dossier lijkt het aangewezen om mits randvoorwaarden
positief in te gaan op de vraag van de Unie.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 28 mei 2009
 20 februari 2014

Besluitvormings-
proces

 Adviesvraag aan het College

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Dominique Vanbossele merkt op dat de raad noch het vast bureau een financiële
rapportering kreeg van de Unie der Zorgelozen, dit ondanks de afspraak.
Raadslid David Wemel vraagt of de investeringskost gedekt is met de bijkomende subsidies van
FOCI. De financieel beheerder bevestigt dit.

Stemmen Unanimiteit

Besluit De Raad gaat ermee akkoord dat de Unie der Zorgelozen op haar eigendom Pluimstraat 5/7 in
tweede rang een hypothecaire inschrijving van 10.000 EUR en een hypothecair mandaat van
640.000 EUR toestaat aan Triodos-bank. De Raad stelt hierbij als voorwaarden dat de unie bij
FoCi een aanvraag indient voor bijkomende investeringssubsidie en aan Stad/OCMW uitgebreid
rapporteert zoals voorzien in de art. 5 van de samenwerkingsovereenkomst van 7 april 2014.
[15 oktober 2015]



Punt 4 Voordracht W13 als Energiehuis voor de regio. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW Kortrijk treedt op als Energiehuis voor de Vlaamse Energielening. Dit engagement
loopt ten einde op 31 december 2015. W13 stelt zich kandidaat om vanaf januari 2016 op te
treden als Energiehuis voor de regio Zuid- West- Vlaanderen. De burger maakt hierdoor verder
aanspraak op een goedkope energielening.
Het Vlaams Gewest erkent een organisatie als Energiehuis op voorwaarde dat gemeenten en
OCMW’s de kandidaatstelling onderschrijven.

Beoordeling Sinds eind 2008 worden er energieleningen toegekend voor de inwoners van de gemeenten van
Zuid-West-Vlaanderen. Tot 2015 trad het Welzijnsconsortium op als energiehuis (voormalig
Lokale Entiteit), sinds begin dit jaar neemt het OCMW Kortrijk deze taak op zich. Dit als
overgangsmaatregel en in afwachting van de interlokale vereniging voor sociaal beleid. De
erkenning loopt af op 31 december 2015.

Financiële impact
De gemeenten stellen zich borg tot 95% van het ontleende kapitaal inclusief intresten en andere
kosten voor zover het Vlaams Gewest hiervoor niet tussenkomt. Tot april 2011 namen ze de
financiering van de rente (2%) voor de leningen aan de doelgroep van de meest behoeftigen ten
laste. Nadien besliste het Vlaams Gewest dat de doelgroep een renteloze lening kon verkrijgen.
De dossiers van voor die datum die nog lopende zijn, blijven onder de vroegere regeling vallen.

Wijzigingen van FRGE naar Vlaams Gewest
In 2015 nam het Vlaams Gewest de taak van het FRGE over en werden een aantal wijzigingen
doorgevoerd:
• de borgstelling van het Vlaams Gewest verviel en wordt vervangen door een kwijtschelding. Tot
op heden ontbreken de uitvoeringsbesluiten die de modaliteiten en nadere bepalingen van de
kwijtschelding regelen. In het programmadecreet is de decretale basis gelegd maar er zijn nog
geen details bekend.
• de financiering per dossier stijgt lichtjes vanaf 2016. Vanaf 2016 wordt er niet langer gewerkt
met trimestriële voorschotten op basis van het afgelopen jaar. De financiering gebeurt op
maandbasis volgens het exact aantal verwerkte dossiers. De renteberekening van het Vlaams
Gewest naar het energiehuis wijzigt.
• in het najaar verwachten we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het energiehuis
en het Vlaams Gewest, waarbij de wijzigingen ingevoerd in 2015 ingelast zullen worden.
• de korf energiebesparende maatregelen werd geharmoniseerd en gelimiteerd midden 2015,
waardoor o.a. zonnepanelen in aanmerking komen.
• de particulier behorend tot de doelgroep kan een lening aangaan voor de aankoop van bepaalde
huishoudelijke toestellen.
• de termijn waarin de particulier behorend tot de doelgroep de terugbetaling moet verzekeren
kan in bepaalde situaties verlengd worden tot 10 jaar. Tot heden kenden de leningen een
maximum looptermijn van 60 maand.
• een particulier kan een 2de lening aangaan eenmaal de eerste lening volledig afbetaald werd.

Wijzigingen tussen de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en
het Energiehuis en de overeenkomst geldend vanaf 2016
• Terminologie
We spreken over een Energielening i.p.v. FRGE-lening.
We spreken over Energiehuis i.p.v. de Lokale Entiteit.
We spreken over het Vlaams Energieagentschap i.p.v. FRGE.
• Wijziging van art. 8 van het beheerscontract
Het Vlaams Gewest wijzigde de territoriumvereiste waardoor het totaal aantal inwoners waarvoor
een Energiehuis minstens moet instaan daalde van 50 000 naar 25 000.
• Wijziging doelgroep
Rechtspersonen met een sociale doelstelling komen niet langer in aanmerking. Deze categorie
werd verwijderd uit de samenwerkingsovereenkomst.
• De duurtijd van de overeenkomst
We stellen een termijn voor van 10 jaar. De leningen worden afbetaald binnen een termijn van 5
jaar. Leningen aangegaan door kredietnemers behorend tot de doelgroep, met uitzondering van
de leningen aangegaan voor de aankoop van huishoudelijke toestellen, kunnen verlengd worden
tot een periode van 10 jaar. De verlenging wordt bepaald door de terugverdientijd van de
investering.
Door deze wijziging werd de looptijd van de lening en het maximumbedrag dat ontleend kan
worden niet langer opgenomen in de overeenkomst, maar wordt verwezen naar de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Energiehuis.
De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Energiehuis wordt opgetrokken tot 5 jaar,
verlengbaar.
• De kredietlijn
Het toekennen van leningen aan particulieren werd beperkt tot het maximumbedrag van de
kredietlijn. In de huidige overeenkomst werd de mogelijkheid opgenomen dat het Energiehuis een
verhoging van deze kredietlijn aanvraagt bij het Vlaams Gewest.
• Clausule in de kredietovereenkomst
De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met een kredietnemer bevat een clausule waarin hij



zich bij wanbetaling akkoord verklaart met loonafstand. Wie tot de doelgroep behoort ondertekent
een clausule voor het aanvaarden van budgetbegeleiding – of beheer van het OCMW van de
gemeente waar de particulier zijn woonplaats heeft, of bij een andere erkende
schuldbemiddelingsdienst, indien zich een probleem van terugbetaling stelt.
In sommige situaties zorgt deze opsplitsing voor problemen, bv. bij borgstelling. Vandaar dat voor
de doelgroep beide clausules voorzien worden.

Specifiek voor OCMW Kortrijk
Het OCMW Kortrijk staat, in tandem met Elk Zijn Huis, in voor de afhandeling van het financiële
en administratieve luik van de leningsaanvragen. Elk zijn Huis verklaart zich bereid om vanaf
2016 dit luik verder op te nemen, in samenwerking met het OCMW Kortrijk. Op die manier blijft
de continuïteit van de dienstverlening verzekerd. Het technisch luik wordt momenteel opgenomen
door een ander Energiehuis. Gezien de knowhow aanwezig is binnen de eigen regio en het OCMW,
wordt voorgesteld om dit niet langer uit te besteden aan het OCMW Poperinge.
Onder voorbehoud van besluitvorming en goedkeuring in W13 zou deze manier van werken
vooropgesteld worden.

Het OCMW Kortrijk nam begin dit jaar de portefeuille en kredietlijn (met inbegrip van verrekening
intresten) met betrekking tot de energieleningen over van het Welzijnsconsortium. . Bij erkenning
om als lokale entiteit op te treden worden de intresten afgerekend en de reserves verrekend. Om
de continuering van de dossiers te garanderen dient dezelfde beweging te gebeuren van OCMW
Kortrijk naar W13. Deze vraag wordt gesteld aan W13.

Besluit
W13 voldoet aan de juridische vereisten om op te treden als Energiehuis voor de regio en stelt
zich kandidaat. We stellen voor om de interlokale vereniging aan te duiden als Energiehuis en de
samenwerkingsovereenkomst in die zin op te stellen. De overeenkomst gaat van start op 1
januari 2016 – voor zover W13 intussen zelf erkend is als energiehuis – en geldt voor een periode
van 10 jaar + 10 jaar uitdooftijd. Bij het vervallen van de overeenkomst tussen het energiehuis
en het Vlaams Gewest vervalt de opdracht en het voorwerp van de overeenkomst.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 Raadsnota zitting van 18 september 2008 betreffende het Fonds ter reductie van de globale
energiekost.

 Raadsnota zitting van 17 september 2014 betreffende de verlenging overeenkomst tussen
Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen en FRGE Brussel en regionalisering van het
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

 Raadsnota zitting van 20 november 2014. Principieel akkoord om de procedure op te starten
om op te treden als lokale entiteit (LE) voor de 13 gemeenten in de regio Zuid-West-
Vlaanderen.

 Raadsnota zitting van 22 januari 2015. Optreden als lokale entiteit voor het Vlaams
Energieagentschap en samenwerkingsovereenkomst met kredietmaatschappij Elk zijn huis en
OCMW Poperinge.

Bijlagen  De samenwerkingsovereenkomst tussen W13 als Energiehuis en de gemeente/OCMW.
 De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis OCMW Kortrijk en het Vlaams

Gewest.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt wie het werk zal doe .
De voorzitter antwoordt dat dit deels wordt opgenomen door OCMW Kortrijk, deels door Elk Zijn
Huis, alles gedekt door de subsidie.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  W13, Pres. Kennedylaan 12 A, 8500 Kortrijk voordragen als Energiehuis voor het Vlaams
Gewest voor naam gemeente met ingang vanaf 1 januari 2016 voor zover W13 zelf erkend
werd als energiehuis.

 Ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen W13 enerzijds en de gemeente
en het OCMW anderzijds.

 Akkoord gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en
het VEA.

 Als contactpersoon voor het OCMW de medewerkers van team energie aan te stellen.
 De Heer Philippe De Coene als effectief lid af te vaardigen in de beleidsgroep van het

Energiehuis.
[15 oktober 2015]



Punt 5 Principieel akkoord indienen projectvoorstel OCMW Kortrijk op subsidiekanaal “EaSI”
(= Europees fonds voor tewerkstelling en sociale innovatie).

Doelstelling Met het EaSI project willen we de toegankelijkheid van sociale dienstverlening verhogen
om gezinnen in armoede efficiënter en integraler te kunnen ondersteunen in het
verbeteren van hun levensomstandigheden.

We zullen dit doen via methodiek ‘casemanagement’ te gaan doen bij gezinnen die door
Kind en Gezin geregistreerd worden als kansarm. Via de verpleegkundigen van Kind en
Gezin zal een casemanager in deze gezinnen geïntroduceerd worden. Deze medewerkers
gaan bij de gezinnen thuis op de 6 indicatoren uit de Kind en Gezin armoederegistratie
(inkomen, werk, opleiding, huisvesting, gezondheid, kinderen) een casemanagement
ontplooien (multi-dimensionele aanpak van armoede).
Deze casemanager zal de coördinatie opnemen van alle voor het gezin van toepassing
zijnde Federale, Vlaamse, en lokale rechten, maatregelen en voorzieningen die hen
kunnen helpen om hun situatie op de 6 levensdomeinen te verbeteren. De casemanager
zal optreden als vast aanspreekpunt voor het gezin en de diensten errond, en zowel een
coördinerende als ondersteunende functie uitoefenen met het oog op vooruitgang op de
6 kansarmoede indicatoren.

Activiteiten:

1/Oprichting lokaal actorennetwerk
Alle lokale actoren actief in Kortrijk op het terrein van de lokale sociale dienstverlening
(OCMW, VDAB, CAW, werkwinkel, mutualiteit, …) zullen samengebracht worden in een
lokaal netwerk om mee vorm te geven aan een integrale dienstverlening en verbeterde
samenwerking tussen organisaties ifv het optimaliseren van de toegang voor mensen in
armoede. Ze zullen drempels, overlap en hiaten in de samenwerking tussen
dienstverleners identificeren, en bekijken hoe deze samenwerking kan verbeterd worden
ifv betere resultaten voor de gezinnen.

2/Digitale tool
De opleiding NMCT (new media & communication technololgy) van Howest zal ifv het
project een digitale tool ontwikkelen op basis van de armoede indicatoren van Kind en
Gezin die het mogelijk maakt om de profielen van kansarme gezinnen te linken aan alle
voor het gezin relevante diensten, rechten en voorzieningen. Zo zullen de casemanagers
beschikken over een instrument dat hen in staat stelt op een eenvoudige en integrale
manier in kaart te brengen waar gezinnen in armoede allemaal recht op hebben. Dit zal
dienen als basis voor een integraal casemanagement bij die gezinnen.

3/Methodiek outreachend werken
Vzw Outeach! zal een opleiding/methodiek ontwikkelen voor de casemanagers die in de
gezinnen zullen werken. De bedoeling is ervoor te zorgen dat de casemanagers binnen
een vast methodologisch kader gaan werken, zodat de impact van hun werk kan gemeten
worden (zie onderzoeksluik) en van daaruit kan geïdentificeerd worden wat precies de
succesfactoren zijn voor deze manier van werken. Op basis daarvan zal afgeleid worden
hoe de huidige manier van werken kan geoptimaliseerd worden.

4/Casemanagement ism Kind en Gezin
5 casemanagers zullen ism Kind en Gezin binnen gebracht worden bij de gezinnen die
volgens de armoedeindex Kind en Gezin kansarm zijn. Ze zullen op basis van de
indicatoren huisvesting, inkomen, werksituatie, opleidingsnoden, gezondheid en
stimulatieniveau van de kinderen bekijken welke de noden zijn in het gezin, en de
coördinatie opnemen van alle voor het gezin van toepassing zijnde Federale, Vlaamse, en
lokale rechten, maatregelen en voorzieningen die hen kunnen helpen om hun situatie op
de 6 levensdomeinen te verbeteren.

5/Onderzoeken van impact
Aan het project is tevens een onderzoeksluik verbonden onder coördinatie van Wim
Van Lancker van het Centrum voor Sociaal beleid H. De Leeck. Hij zal, ism onze lokale
hogescholen Vives en Howest, zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van
het project onderzoeken:

 In eerste orde: kwantitatief => wat is het effect van de casemanager op het gebruik van
maatregelen/rechten/diensten (toegang, take-up)?

 In tweede orde: kwalitatief => zijn de maatregelen/rechten/diensten doeltreffend om
leefomstandigheden gezinnen te verbeteren?

 In derde orde: kunnen we via deze aanpak organisatie-en beleidskeuzes
beïnvloeden/wijzigen?

Op basis van de resultaten van het project zullen aanbevelingen en acties geformuleerd
worden om nieuwe manier van werken, ism partners, beleidsmatig te verankeren.

Feitelijke Het aanbod aan sociale voorzieningen is groot en divers, maar sterk versnipperd en



aanleiding categoriaal georganiseerd. Dit heeft invloeden op de transparantie, de bereikbaarheid, en
de toegankelijkheid, maar ook op de efficiëntie en doeltreffendheid. Lokale besturen
hebben daarenboven weinig invloed op regionale en nationale mechanismen van sociale
bescherming, terwijl het net op het lokale niveau is dat de sociale dienstverlening
verleend en/of opgezocht wordt.

Kind en gezin bereikt nu alle pasgeboren kinderen en hun gezin, via dit project willen we
werking uitbouwen om van bij de start een gezin te kunnen ondersteunen die het nodig
heeft. Nu is er geen doorstart na traject Kind en Gezin en vallen er gezinnen weer tussen
de mazen van het net.

We moeten ons als stad niet alleen organiseren op de uitdagingen van vandaag, maar
ook en vooral op de uitdagingen van morgen. Daartoe moeten we werk maken van een
betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit van de dienstverlening, en geïntegreerd
werken aan welzijn en samenleven. We moeten ons daarvoor niet alleen lokaal
herorganiseren met alle betrokkenen, maar ook bekijken hoe we lokaal doeltreffender
aan de slag kunnen met regionale en nationale maatregelen en interventies.

We willen gebruik maken van het EU programma voor “tewerkstelling en sociale
innovatie” om te experimenteren met nieuw sociaal beleid dat inspeelt op de multi-
dimensionaliteit van armoede.

Bedoeling is vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, en een nieuwe manier van
werken wetenschappelijk te onderbouwen zodat beleidsmatig de juiste keuzes gemaakt
kunnen worden.

Beoordeling Het project wordt ingediend bij het Europees fonds voor tewerkstelling en sociale
innovatie. Dit fonds roept op om projecten op te zetten rond geïntegreerde sociale
dienstverlening, zodat mensen in armoede op een efficiënte manier geholpen kunnen
worden, zonder verschillende keren opnieuw verschillende aanvragen en intakes te
moeten doen bij verschillende organisatie die hen vaak slechts met één specifiek
deelaspect van hun probleem kunnen helpen. Ze moeten daarvoor vaak verschillende keren
hetzelfde verhaal vertellen, dezelfde documenten aanleveren, en hebben vaak verschillende
sociaal werkers van verschillende diensten; dit vertraagt het proces van hulpverlening aanzienlijk,
zowel voor de hulpvrager als voor de hulpverlener,
en geeft mensen het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Beleidsmatig – zowel federaal, Vlaams als lokaal – wordt meer en meer aangestuurd op
een integrale dienstverlening en muli-dimensionale benadering van armoede, door meer
en betere samenwerking tussen verschillende voorzieningen en diensten.

Projecten binnen EaSI moeten opgezet worden als ‘sociaal experiment’, om het effect
ervan te meten en te beoordelen. Dit biedt kansen om lokaal te bekijken hoe ons sociaal
beleid anders en beter kan georganiseerd worden met het oog op betere resultaten.

Gezien de reeds lopende doelstellingen in de SMJP en armoedeplan biedt deze
projectoproep inhoudelijk en financieel een meerwaarde voor het OCMW.

Project moet ingediend zijn tegen 16/11/2015.
Van bij de start van het project bekijken we structurele inbedding.

Budgettaire meerwaarde:
80% financiering door EaSI en 20% eigen middelen.

20% eigen middelen zullen voorzien worden via bestaande capaciteit OCMW
(projectbegeleiding en coördinatie armoedeplan) en inzetten bestaande capaciteit
Hogescholen Vives & Howest.

80% subsidie zal ingezet worden voor de aanwerving van casemanagers, de opleiding
van vzw Outreach en het onderzoeksluik.

Budget tussen 750.000 en 2.000.000 euro => wordt opgemaakt tegen midden oktober
ism financiële dienst.

Samenwerking / partnerschappen
BE:

 OCMW Kortrijk
 Kind en Gezin
 Vives
 Howest
 Universiteit Antwerpen: Centrum voor sociaal beleid H. De Leeck.

EU:
Voor het project wordt een adviesraad opgericht die het project inhoudelijk en
beleidsmatig mee zal opvolgen en ondersteunen. De adviesraad zal worden voorgezeten



door prof. Frank Vandenbroucke (EU expert mbt sociale innovatie) en zal bestaan uit
vertegenwoordigers van 2 steden die geconfronteerd worden met gelijkaardige
uitdagingen, en 3 Europese netwerken actief rond armoedebestrijding en sociale
dienstverlening:

 Stad Rotterdam
 Stad Barcelona
 EAPN: Europees anti-armoede netwerk
 ESN: Europees netwerk sociale diensten
 ENSA: Europees netwerk lokale sociale autoriteiten

Deze adviesraad zal 2 keer per jaar samenkomen in Brussel. Voor het OCMW zijn aan het
EU luik dus geen buitenlandse verplaatsingen verbonden, tenzij dit door het
subsidiekanaal gevraagd wordt ifv uitwisseling van goede praktijken (nog geen zicht op).
Projectduur
Start: 1/06/2016
Einde: 30/05/2019
-> 3 jaar

Linken met het beleid

Federaal: algemene beleidsnota staatssecretaris voor armoedebestrijding Elke Sleurs:
inzetten op acties die beter zijn aangepast aan multidimensionaal aspect van armoede.

Vlaams: Vlaams Actieplan Armoede Liesbeth Homans: Vanuit vaststelling dat
verschillende lokale actoren verschillende rollen hebben in de strijd tegen armoede en
onder bescherming: nood aan een lokale coördinatie en regie van armoedebeleid, en
ontschotting tussen en binnen organisaties en sectoren ifv een geïntegreerde en
inclusieve aanpak op verschillende domeinen om de toegang tot het brede scala van
hulp- en dienstverlening voor mensen in nood te verhogen.

PNK en armoedeplan: structurele aanpak kinderarmoede – toegankelijkheid verhogen
van sociale dienstverlening.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 Indienen project tegen 16/11/2015. Principieel akkoord inhoudelijk om in te dienen. Definitief
projectvoorstel en budget in raad november.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt hoe de 20% eigen middelen wordt ingezet.
De voorzitter antwoordt dat dit de personeelsequivalent is van de medewerkers die aan het
project meewerken.

Raadslid David Wemel merkt op dat het om een groot project gaat met de participatie van grote
steden. Zal W13 meegenieten van de expertise ?
De voorzitter antwoordt dat we indienen voor Kortrijk, maar dat we bij toewijzing en uitvoering
kunnen opentrekken naar andere gemeenten die ook door armoede getroffen zijn.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat principieel akkoord met projectvoorstel. Voorstel past inhoudelijk bij de reeds
ingediende doelstellingen in de SMJP en armoedeplan.
[15 oktober 2015]

Punt 6 Uitbreiding van de erkenning De Puzzel in Heule van 42 naar 45 plaatsen. Goedkeuring
aanvraag.

Feitelijke
aanleiding

De buitenschoolse opvang De Puzzel kent momenteel 3 locaties (Pieter De Conincklaan,
Peperstraat Heule, Condedreef).
We hebben een erkenning voor 140 plaatsen vandaag. In de Condé 84 (+5 occasioneel) plaatsen,
Heule 42 plaatsen, Pieter De Conincklaan 14 plaatsen (mogen tot 18 gaan).
De vraag is echter groter dan het aanbod.

Beoordeling In Heule kennen we vanuit de buitenschoolse opvang een heel hoge vraag. We moeten regelmatig
kinderen weigeren. Om toch al beetje antwoord te bieden op de hoge vraag bekijken we
momenteel enkele sporen.
Zo wordt een samenwerking voorbereid met de diensten van sport om sessies multimove uit te
werken om op woensdagnamiddag extra aanbod in Heule te kunnen voorzien.



Zo bekijken we verdere samenwerking met de scholen in aanbod buitenschoolse om zo strak
aanvullend voor de lange opvanguren te kunnen werken als de puzzel.
Zo willen we tevens nu de inzet van de beschikbare m² optimaliseren. Vanuit onze berekening
kunnen we nog 3 plaatsen extra aanbieden. We hebben voldoende ruimte hiervoor, kan binnen
bestaande personeelskader en zorgt voor wat meer ademruimte in het opvangen van kinderen.
In samenspraak met het LOK (lokaal overleg kinderopvang) wordt bekeken hoe we de nood aan
buitenschoolse en de link tot vrijetijd verder kunnen uitbouwen. Prioriteit is zeker Heule gezien de
uitbouw in woongelegenheden.

We stellen dus voor om een aanvraag te richten naar Kind en Gezin voor uitbreiding plaatsen naar
45 voor Heule. Zo bieden we binnen onze beschikbare ruimte al een klein antwoord op belangrijke
vraag en nood in Heule. Dit neemt niet weg dat we verdere nood moeten onderzoeken en zoeken
naar creatieve antwoorden om opvang meer mogelijk te maken voor ouders.
Deze plaatsen zullen niet gesubsidieerd zijn, maar gezien op te nemen in bestaand
personeelskader en extra inkomsten in dagprijzen is dit eerder een optimalisatie van ons aanbod
en ook tav de hoge vraag naar opvang.

We stellen voor dit op te starten vanaf 01/11/2015 en dit na schooltijd, woensdagnamiddag en
schoolvakanties.

Financiële
toetsing

Budget Hypothese dat er geen bijkomend tekort ontstaat.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met uitbreiding van erkenning De Puzzel Heule van 42 naar 45 plaatsen en
richt een schrijven naar Kind en Gezin.
[15 oktober 2015]

Punt 7 Uitbouw permanente nachtopvang voor daklozen. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Reeds 7 jaar kennen we in Kortrijk de nachtopvang. We zijn gestart als project voor 3 maand
winteropvang in een samenwerking OCMW- Stad- CAW en provincie. Verschillende jaren hebben
we in verschillende panden de nachtopvang ondergebracht. Gemiddeld hadden we een 100tal
unieke gebruikers. Diverse trajecten naar hulpverlening werden opgestart vanuit de setting van
de nachtopvang naar crisisopvang, onthaaltehuis, sociale huisvesting.
Vanaf 2015-2016 wordt de nachtopvang ingebed in een definitieve locatie, zijnde de nieuwe site
van het CAW in de Tuighuisstraat. Op deze nieuwe site is er voor de nachtopvang plaats voor 15
personen. Uitbreiding mogelijk binnen de eigen capaciteit aan residentiële opvang.
De voorbije jaren werd de vraag naar permanente nachtopvang reeds meermaals gesteld, immers
dakloosheid is een continue probleem, niet enkel in de wintermaanden.

Beoordeling Deze actie kadert in het plan Nieuw Kortrijk onder het armoedebeleidsplan en in de doelstelling
ondernemen en delen.

Voorstel in deze nota vertrekt vanuit 3 belangrijke doelstellingen:
Wie dakloos is, sturen we overdag niet zomaar op straat.
Wie dakloos is en vanuit de nachtopvang op weg wil naar onderdak en oplossingen, steunen we
Dakloosheid neemt toe, dakloosheid is er in zeer diverse situaties en contexten. De problematiek
is een realiteit ook buiten het winterseizoen.

1. Dag- en nachtopvang werken nauw samen

Dak- en thuislozen hebben nood aan dienstverlening en materiële hulp. Dit zijn basisbehoeften die
in belangrijke mate bijdragen tot meer kwaliteit in hun levensomstandigheden. Het is belangrijk
dat er een aanbod is voor de doelgroep met een gemakkelijke en laagdrempelige instap.
Deze dienstverlening en materiële hulp bestaat reeds in de stad. Doorverwijzen en toeleiden naar
deze diensten is in de nachtopvang een taak die veel voorkomt. Overdag ergens terecht kunnen
en ook daar op zoek gaan naar oplossingen voor de eigen situatie, is een duidelijke vraag en nood
van de doelgroep.
We komen tot meer oplossingen en een sterkere opvang van de gebruikers van de nachtopvang
als “dag en nacht” onderling goed afgestemd zijn en samenwerken. Kansen voor mensen
vergroten als er een integraal en goed afgestemd aanbod van dienstverlening en materiële hulp
is.
Het is daarom zinvol als we het bestaande aanbod van diensten, voorzieningen en organisaties:
• duidelijk kennen
• goed afstemmen op de noden en vragen van de gebruikers van de nachtopvang
• en goed uitklaren wat haalbaar en werkbaar is voor deze diensten en voorzieningen in een



samenwerking met de nachtopvang.

Materiële hulp omvat oa douche en persoonlijke verzorging – wassen en drogen van kledij – eten
van een warme maaltijd – kledij vinden.

VOORSTEL
• Dialoog starten met het bestaande aanbod van diensten, voorzieningen en organisaties en de

nachtopvang oa wijkcentra OCMW, de kier, poverello, de vaart, ..
• Samenwerkingsmogelijkheden en samenwerkingsafspraken scherp stellen
• Standaardkaart met aanbod en werkwijze voor gebruikers nachtopvang ontwikkelen
Dit vraagt geen extra budget, actie gebeurt binnen het bestaande aanbod en de resultaten zijn
gericht op het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod door samenwerking en
afstemming;

2. Bruggen bouwen met een brugfiguur

Met een nachtopvang bieden we een bed, een bad en brood aan en hebben zo in essentie een
dienstverlenende opdracht. Maar we werken meteen ook aan empowerment en bieden mensen
kansen om vooruit te raken. Er is dus evengoed een uitdaging in de nachtopvang om mensen op
weg te helpen naar verdere hulp- en dienstverlening. We bieden rust en veiligheid, luisteren en
ondersteunen in het maken van de opstap naar de diensten die verder kunnen helpen als men
hierom vraagt. We nemen de taak en opdracht van de bestaande hulp- en dienstverlening niet
over maar maken de brug naar de hulp die bestaat.

En dit werkt. Dit jaar konden we door de investering in deze ondersteuning bouwen aan 34
trajecten waarin 43 mensen vervat zijn. De resultaten van deze trajecten situeren zich in
hoofdzaak in volgende gebieden: een woning vinden , werken aan de gezondheid, materiële hulp
vinden, naar de hulpverlening toestappen voor oplossingen in de situatie en lopende
begeleidingen volhouden tot er oplossingen zijn, verslavingszorg en psychiatrische zorg starten.
Telkens resultaatsgebieden die verandering, verbetering en oplossing bieden in de situatie van
dak- en thuisloosheid.

We menen daarom dat het zinvol is om te investeren in de uitbouw van deze taak en functie in de
nachtopvang. De brug helpen maken naar verdere hulp- en dienstverlening is een vraag en nood
bij de doelgroep. Zelf missen ze veelal de kennis, het zelfvertrouwen, de veerkracht en een
ondersteunend netwerk om de weg te vinden. Hierop inzetten via een brugfiguur, is een zinvolle
investering.

VOORSTEL
We Investeren in het uitbouwen van de functie en de methodiek van een brugfiguur in de
nachtopvang
Dit vraagt de financiering van een halftijdse brugfiguur toegevoegd aan de werking van de
nachtopvang. Resultaat is gericht op meer oplossingen voor dak- en thuisloosheid door het
kwalitatief en effectief toeleiden naar de gepaste hulp- en dienstverlening.

3. Op naar een permanente nachtopvang
De groep mensen die gebruik maakt van de nachtopvang is groeiend en zeer divers. We zien bij
de gebruikers van de nachtopvang niet enkel mensen die chronisch dak- of thuisloos zijn. Ook
mensen die acuut in de situatie terecht komen, in hun persoonlijke context plots met dakloosheid
geconfronteerd worden en tijdelijk op straat staan, komen in de nachtopvang terecht. De groep
gebruikers die op zoek gaat een veilige opvang om van daaruit dan naar oplossingen te zoeken is
stijgend en duidelijk aanwezig in de populatie van een nachtopvang.

De nachtopvang heeft met zijn manier van werken wat te bieden. De nachtopvang vervangt niet
wat er reeds bestaat aan crisisopvang of opvang voor dak- en thuislozen. De nachtopvang is een
schakel in het bestaande aanbod. Ze biedt onderdak waar het nu soms ontbreekt aan een veilig
bed en werkt zo aanvullend en versterkend op het bestaande.

De problematieken van dak- en thuisloosheid zijn niet seizoensgebonden.

Een permanente nachtopvang biedt meer kansen om systematisch te investeren op dak- en
thuisloosheid dan een tijdelijke werking tijdens de winter. We zien hierin een sterke meerwaarde
voor mensen (wie dakloos is, staat niet zomaar op straat) maar ook een maatschappelijke
meerwaarde (wie structureel investeert op de problematiek werkt preventief en vermijdt erger)

VOORSTEL
We werkten aan een haalbaar, betaalbaar en werkbaar concept voor een permanente
nachtopvang in de regio in samenwerking tussen OCMW Kortrijk en CAW Zuid-West-Vlaanderen.
Als we samenwerken stijgt de kans op realisatie van het project.
In dit nieuwe concept herwaarderen en versterken we de rol en positie van de vrijwilligers in de
werking en investeren we in 2 professionele medewerkers om de werking te dragen en te
coördineren.
Het inhoudelijke concept ligt voor maar we zoeken nog samen met OCMW en CAW op goede



samenwerkingsakkoorden met partners en betaalbare overeenkomsten met derden om de
werkingskosten binnen een haalbaar budget te houden. CAW Zuid-West-Vlaanderen zoekt nog op
de nodige erkenningen en attesteringen om binnen het nieuwe gebouw in de Tuighuisstraat een
permanente opvang in te bedden.
We stellen voor nachtopvang 10 maand te laten functioneren, uitzondering van de zomermaanden
juli en augustus.

Totaalplaatje:
Als we dit voorstel verder uitwerken en realiseren komen we begrotingsgewijs tot een
kostenplaatje van ongeveer 130.000€ voor een permanente nachtopvang die op jaarbasis 10
maanden operationeel is voor nachtopvang van dak- en thuislozen.
Vandaag is er vanuit het OCMW in de SMJP 46.000uro reeds voorzien.
De provincie voorziet 24.000euro voor de nachtopvang Kortrijk.
We vragen dus nog 60.000euro extra om dit te kunnen verwezenlijken.
Voor de brugfiguur vragen we 20.000euro extra voor 1/2e voor 10 maand.

We vragen dan ook een principieel akkoord om te investeren in een permanente nachtopvang in
Kortrijk.
Dit betekent dat we vanaf 16 november 2015 starten met de werking van een permanente
nachtopvang in Kortrijk. (mist akkoord brandweer, verfijnen werkingskosten en samenwerking,
voldoende vrijwilligers voor opvang nachten)

We zetten in samenspraak CAW- straathoekwerk OCMW- wonen OCMW het nieuwe concept
scherp tot een concreet, gedragen en haalbaar werkingskader uit voor de toekomst
CAW Zuid-West-Vlaanderen verwerft de nodige attesteringen en vergunningen voor een
permanente nachtopvang in de Tuighuisstraat

Financiële
toetsing

Budget 60.000 euro voor nachtopvang
20.000 euro voor brugfiguur in nachtopvang
Totaal van 80.000 euro wordt voorzien met de budgetwijziging.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Besproken in budgetopmaak

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of de nachtopvang het systeem blijft hanteren dat de opgevangen
personen geen garantie op plaats hebben.
De voorzitter antwoordt dat een langere opvang wel mogelijk is, mits de brug te maken naar een
structurele en duurzame woonst.
Raadslid Els Deleu vraagt of er geen risico is dat mensen zich gaan binden op die plaats. De
voorzitter antwoordt dat daarover is nagedacht en dat daarom de nodige begeleiding naar een
reguliere woonst wordt voorzien.

Raadslid Yann Mertens vraagt of er ook mannenopvang in de Tuighuisstraat wordt voorzien.
De voorzitter antwoordt bevestigend en suggereert om met de OCMW-raad op bezoek te gaan.

Raadslid Yann Mertens vraagt of er vrijwilligers worden ingezet.
De voorzitter antwoordt bevestigend.

Raadslid David Wemel vraagt of de kost van de nachtopvang structureel is opgenomen in het
budget.
De voorzitter antwoordt bevestigend.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met uitbouw permanente nachtopvang en inzet brugfiguur om structureel
dakloosheid aan te pakken.
De raad gaat akkoord met uitbreiding van SWO met CAW en inzet van extra 80.000 euro voor
deze werking.
We maken uitbreiding aan de bestaande samenwerkingsovereenkomst met CAW Zuid-West -
Vlaanderen voor deze opdracht.
[15 oktober 2015]

Punt 8 Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot
goedkeuring prijzen 2016.

Doelstelling Plan Nieuw Kortrijk:
- Een stad die onderneemt en deelt: armoedebestrijding; betaalbare dienstverlening.



- Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s: ondersteuning thuiswonende
ouderen en bewoners wzc, zorg en ondersteuning tegen een redelijke prijs.

Feitelijke
aanleiding

Elk jaar evalueren de wijkteams (LDC), thuiszorg, DVC en woonzorgcentra de prijzen van zowel
de dienstverlening als de cafetaria.

Beoordeling 1. DIENSTVERLENING voor thuiswonenden (ambulant)
Sinds 2010 hanteren we een meerprijzensysteem. De klant betaalt volgens de categorie waarin
hij ressorteert. Op basis van een beperkt sociaal onderzoek gaan we na of de klant in aanmerking
komt voor het voorkeur-, sociaal- of standaardtarief.
Voorkeurtarief: De klant woont in Kortrijk of heeft een vrijwilligerscontract bij het OCMW. Het
inkomen is gelijk met het niveau leefloon.
Sociaal tarief: De klant woont in Kortrijk of heeft een vrijwilligerscontract bij het OCMW. De klant
voldoet aan de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering (=
vroegere Omnio) én de woning die hij betrekt kent een KI (indien eigendom) of een huurprijs
lager dan 750 euro.
Standaard tarief: Iedereen die niet voldoet aan de criteria voor voorkeur- of sociaal tarief
ressorteert onder dit tarief.
Bij de prijsbepaling correspondeert het sociaal tarief met het kostenniveau break-even. Op het
standaardtarief maken we winst. Het voorkeurtarief ligt een stuk lager, hierop maken we verlies.
Voor 2016 stellen we voor om alle klanten die nu al ingeschaald zijn verder in aanmerking te laten
komen in de schaal waarin ze in 2014-’15 vielen. Nieuwe klanten moeten wel verder de nodige
bewijzen aanleveren (klevertje mutualiteit en bewijs huur/KI of akkoord sociale dienst). Bij
bestaande klanten zullen we geregeld een steekproef organiseren of bij vermoedens dat de
inkomens- of woonsituatie opmerkelijk gewijzigd is toch de nodige actuele bewijzen opvragen.
In 2014 genoot respectievelijk 41,2% en 53,3% van de maaltijdeters in de wijkcentra en
maaltijden aan huis sociaal tarief. Amper 1% en 3,3% van de maaltijdeters in respectievelijk de
wijkcentra en maaltijden aan huis betaalden in 2014 voorkeurtarief. Er is veel meer nodig dan
enkel een heel lage prijs om de financieel meest kwetsbaren in de wijkcentra en via de dienst
thuiszorg actiever te betrekken, maar een lage prijs is wel een heel belangrijke voorwaarde om dit
te verwezenlijken. Aangezien het aantal leefloners een relatief kleine groep is voelen we dit
budgettair nauwelijks. We stellen enerzijds voor om de prijzen voor het voorkeurtarief sterk te
verlagen zodat alvast de financiële drempel om van de dienstverlening gebruik te maken volledig
wegvalt. Anderzijds stellen we voor om de groep die in aanmerking komt voor dit voorkeurtarief
te verbreden naar iedereen die in een feitelijke situatie van armoede leeft (o.a. budgetbeheer,
schuldhulp, hoge medische en andere uitzonderlijke kosten). Dit wordt door de sociale dienst via
een sociaal onderzoek onderzocht en bepaald.
Kortom, voor 2016 voorzien we:

 Een gevoelige daling van de klantenprijs voor voorkeurtarief.
 Het uitbreiden van de groep die in aanmerking komt voor voorkeurtarief zodat personen

die in staat van armoede leven hiervoor ook in aanmerking komen.
 Een lichte stijging van de klantenprijs voor standaard tarief.
 Dezelfde prijs voor sociaal tarief als in 2015.

Naast de sociale tewerkstelling en eigen personeel bieden we een deel van onze dienstverlening
aan via gediplomeerde freelance medewerkers. Zij werken op zelfstandige basis en worden per
prestatie vergoed. Voor 2016 voorzien we geen verhoging in hun vergoeding.

Soort Voorkeurtari
ef

Sociaal tarief Standaardtar
ief

Vergoedin
g

freelance

201
5

2016 2015=2016 201
5

2016

Maaltijden 3 1 5,50 7 7

Maaltijden aan
huis

3 1 5,50 7 7

Pedicure: basis
30 minuten

3 1 9 15 15,5
0

10

Gezichtsverzorg
ing

6 1 12,5 18 18,5
0

11,50

Epileren (3
zones)

3 1 5 8 9 7

Douche/bad 0 0 0 4 4

Wasmachine
met bediening

1 1 2 8 8,50

Wasmachine
zonder

bediening

1 1 2 7 7,50

Droogkast met
bediening

0,50 0,50 1 3,50 4

Droogkast
zonder

bediening

0,50 0,50 1 3 3,50



Kapsalon:
watergolf,

brushing, plix

6 1 13 17 17,5
0

11

Kapsalon: enkel
knippen

4 1 9 11 12 10

Voedingsadvies:
1e gesprek

10 1 16 19 19 10

Voedingsadvies:
opvolgingsgespr

ek

6 1 10 13 13 10

Relaxatiebad De
Weister

2 1 4 7 7

Manicure:
knippen, vijlen

nagels

1 1 3 6 6 5

Manicure:
lakken nagels

1 1 2 3 3 2

Personenalarmt
oestel: bedrag

per maand

6 1 10 15 15

PAS: lichte daling voor sociaal tarief: van 12,50 naar 10 euro. De provinciale tussenkomst is
afgeschaft. De meeste mutualiteiten vragen 10 euro. We willen ons hierop aligneren.

2. CAFETARIA

2.1.Drankprijzen centra in de binnenstad
Met de integratie van LDC de Zonnewijzer en het Achturenhuis naar één wijkcentrum-wijkteam
wordt vanaf 1 april 2015 een eigen alcoholbeleid, prijszetting cafetaria en betaalbaarheid
activiteiten gevoerd. De integratie van bezoekers van het Achturenhuis naar de Zonnewijzer is
heel goed verlopen. Het alcoholbeleid, waaronder geen alcohol voor 12 uur en aangepaste
drankprijzen zijn twee belangrijke elementen die er mee voor gezorgd hebben dat we in de eerste
vier maanden een goede overgang verwezenlijkten.
Vermits in realiteit het doelpubliek van onze centra in de binnenstad financieel veel zwakker is
dan in de rand stellen we voor om vanaf 2016 de cafetariaprijzen voor de centra actief in de
binnenstad en die niet verbonden zijn met een wzc onderling te harmoniseren, maar wel met een
lagere prijs dan in de rand. De klemtoon ligt op een lage prijs voor de meest gezonde, niet-
alcoholische, dranken.
Prijslijst cafetaria wijkcentra (Centrum-)de Zonnewijzer,( Noord-)Overleie, (Zuid-)Lange Munte:

 Water (plat, spuit) bieden we gratis in grote flessen aan (zelfbediening);
 Verse soep gemaakt in kader van empowerment door vrijwilligers wordt gratis

aangeboden (2 koppen per dagdeel);
 Gezonde verse fruitsappen en alternatieve niet-alcoholische cocktails bieden we aan 0,50

euro aan.
 Frisdranken kosten 0,80 euro.
 Alcohol is veel duurder (gelijk met de rand).

Soort Prijs

Water (plat, spuit) Gratis

Frisdranken: Cola, limonade (regular; zero); tonic,
agrum, ice-tea, fruitsap

0,80

Pils (NA) 1,30

Bellegems Bruin 1,40

Export 1,40

Hommel 1,80

Palm 1,30

Leffe, Duvel, Omer, Westmalle 2,70

Glas Wijn 2

Fles wijn 10

Martini 1,90

Porto 2,20

Verse soep Gratis

Koffie/thee 0,50

Soep Royco 0,50

Chocomelk 0,50

Snacks: chocolade, chips 0,50

Snacks: croque mr, pannenkoek, ijsje 1

2.2.Drankprijzen centra in de rand
Na vier jaar geen prijswijzigingen lijkt het ons tijd om de meeste prijzen met 10 of 20 eurocent te
verhogen.
Om niet-alcoholische alternatieve aperitieven te promoten stellen we een heel lage prijs voor.



Soort 2011 2012, ’13, ’14, ‘15 2016

Warme dranken

Koffie/thee 1 1 1

Soep 1 1 1

Chocomelk 1 1 1

Frisdranken

Ice Tea (25 cl) 1,25 1,25 1,30

Ice Tea (30 cl) 1,40 1,40 1,50

Water, cola, limo (25cl)
(regular, zero), tonic, agrum

1,10 1,20 1,30

Aperitief (alcoholisch)

Martini 1,70 1,80 1,90

Porto 2 2,10 2,20

Sherry 2 2,10 2,20

Wijn (glas) 1,60 1,80 2

Wijn (kleine fles) 3,20 3,60 4

Wijn (fles) 8,30 9 10

Aperitief (niet-alcoholische
alternatieven) bv. alcoholvrije rode/witte wijn, pastis, mojito, …

0,50

Bier

Pils 1,10 1,20 1,30

Pils NA 1,10 1,20 1,30

Export – Bockor Blauw 1,25 1,30 1,40

Wit bier, Geuze, Rodenbach,
Bellegems bruin

1,25 1,30 1,40

Palm (25cl) 1,40 1,20 1,30

Kriek, Hommelbier 1,70 1,70 1,80

Framboise, Pale Ale, Carlsberg 2,10 2,10 2,20

Hoegaarden Grand Cru, Leffe
(blond/bruin), Westmalle
Dubbel (Trappist)

2,10 2,50 2,70

Westmalle Triple, Duvel, Omer 2,30 2,50 2,70

Brasserie Le Fort 2,70

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raad februari 2015: Tijdelijke beslissingen i.f.v. opstart wijkteam Kortrijk Centrum.

Tussenkomst ter
zitting

De raad vindt het positief dat water gratis ter beschikking wordt gesteld in de centra in de
binnenstad.
In de centra in de rand kost een glas water echter € 1,30.
De raad vraagt wat de reden hiervan is en of water niet overal gratis kan aangeboden worden.
Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de prijzen van de dienstverlening en cafetaria in thuiszorg en
woonzorgvoorzieningen voor 2016 goed.
[15 oktober 2015]

Punt 9 Gebruik lokalen eigendom OCMW door derden, afstemming met stedelijke
infrastructuur. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

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



(administratie, klaarzetten lokalen, extra onderhoud, opvolging) en de extra schade/slijtage aan
de lokalen (muren, deuren) die merkbaar groter is dan bij niet-verhuur zijn niet te onderkennen.

Beoordeling Voor het verhuur van lokalen/accommodatie eigendom van het OCMW wensen we volgende
principes te hanteren:
Algemene principes: we blijven baas in eigen huis en minimale belasting voor het personeel.
Principes:
We aligneren de huurprijzen aan die van de stad: we volgen de indeling van
gebruikerscategorieën, het soort activiteit en de duur van de activiteit. Verschil is dat wij nooit
personeel ter beschikking stellen. De items gebruik uitrusting en toegangstarieven zijn niet van
toepassing.
We verhuren enkel aan categorie A en B (erkende en niet-erkende verenigingen). We verhuren
niet aan personeel, privé- en commerciële organisaties. Categorieën C en D zijn dus uitgesloten.
We bieden minimaal tafels, stoelen en een lokaal aan.
We bieden geen audiovisueel materiaal aan (o.a. losse beamers, laptops, muziekinstallatie).
We vragen een waarborg van 200 euro per gebruik.
Vrije keuze door de dagelijks verantwoordelijke van de instelling (= dva): al dan niet drank
aanbieden, bepalen voor welke gelegenheden wel en welke niet. Dit laatste is essentieel vermits
de meeste infrastructuur gelegen is in zorginstellingen (woonzorgcentra of vlakbij serviceflats)
waardoor bijvoorbeeld grote recepties of fuiven storend zijn voor de bewoners.
De manier van reserveren kan per infrastructuur verschillen, dit kan rechtstreeks maar ook
onrechtstreeks (cascade). Onrechtstreeks is wanneer er een ontmoetingscentrum in de buurt is
en verenigingen eerst het OC dienen te polsen naar beschikbaarheid en het OC zelf bij niet
beschikbaarheid polst aan de OCMW-infrastructuur. Dit is nu zo voor de Weister in Aalbeke en
wordt zo voor de Zevenkamer in Heule.
De dva kan organisaties weigeren, schorsen, definitief de toegang weigeren of op het laatste
moment het evenement verbieden.
Samenwerking tussen OCMW-diensten en derde partnerorganisaties valt niet onder deze regeling.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger: Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

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

Besluitvormings-
proces

 Team centrumleiding februari 2015;
 Ouderenoverleg maart 2015
 Managementteam september 2015

Bijlagen  Overzicht lokalen OCMW die ingezet worden
 Jaarverslag gebruik lokalen van de Zonnewijzer door derden in 2014
 Gemeenteraadsbeslissing

Tussenkomst ter
zitting

De raad vraagt of de prijzen en de manier van werken afgestemd is met de ontmoetingscentra.
Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord dat voor het ter beschikking stellen van lokalen eigendom van het OCMW
aan derden dezelfde principes en prijzen gehanteerd worden die gelden voor lokalen eigendom
van de Stad. Het systeem treedt vanaf 1 januari 2016 in werking.
[15 oktober 2015]

Punt 10 Detachering deeltijdse medewerker geestelijke gezondheidszorg in ondersteuning
wijkteams ikv psychiatrische thuiszorg. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling SMJP: Actieplan 3.2. Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke
gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie. Onderzoeken van de
mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor
kwetsbare groepen ifv het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Feitelijke
aanleiding

In 2008 besliste het OCMW om de thuiszorgwerking te reorganiseren. We kozen voor een
centralisatie op organisatorisch vlak en een decentralisatie op vlak van sociaal onderzoek. De
dienst thuiszorg organiseert centraal een aantal producten, het maatschappelijk onderzoek
gebeurt decentraal, per gebied. Kortrijk hebben we in acht woonzorggebieden (4 in de binnenstad
en 4 in de deelgemeenten) ingedeeld. Per woonzorggebied is een woonzorgverlener actief die
instaat voor de begeleiding van klanten in hun zoektocht naar de gepaste
(thuiszorg)ondersteuning. Vanuit een neutrale positie bekijken we samen met de klant en zijn



netwerk met welke hulp de hulpvrager het beste gediend is.
Omdat de meeste thuiszorgklanten ouder dan 75 jaar zijn kiezen we voor een vast gezicht per
gebied als aanspreekpunt. De woonzorgverlening werkt gebiedsdekkend: elke Kortrijkzaan kan er
beroep op doen.

Door ons actief op de kaart te zetten en onze OCMW-rol als laatste vangnet op te nemen stellen
we sinds 2010 vast dat we jaar na jaar meer en meer te maken hebben met cliënten die een hoge
nood hebben aan hulp, maar zelf geen vragende partij hiervoor zijn. Het gaat dikwijls over
thuiswonenden met een psychische of verslavingsproblematiek die vaak overlast berokkenen in de
buurt.

Gelet op de vermaatschappelijking van de zorg, waarbij de middelen beperkter worden voor
reguliere thuiszorgdiensten en personen met psychische problemen veel meer thuis zullen blijven
wonen in plaats van opgenomen te worden in een residentiële setting mogen we er vanuit gaan
dat zulke multiproblemsituaties zullen toenemen.

Op basis van de methodiek van bemoeizorg en empowerment zorgen de woonzorgverleners met
veel geduld en met vallen en opstaan dat deze cliënten in menswaardige omstandigheden thuis
kunnen blijven wonen. Situaties slepen vaak maanden, soms jaren aan en vergen veel energie.

Beoordeling De meeste woonzorgverleners zijn sociaal verpleegkundige of maatschappelijk werker van
opleiding en missen specifieke kennis op vlak van begeleiding van thuiswonenden met psychische
problemen. Naast vorming is er hoge nood aan extra ondersteuning zowel voor de cliënten als
voor de woonzorgverlener zelf.
De woonzorgverlener heeft nood aan een klankbord, een ‘second opinion’.
In bepaalde cases is het wenselijk dat de woonzorgverlener (tijdelijk) wat afstand neemt en
iemand anders die problematiek aanpakt.
Bepaalde cases zijn zo moeilijk dat een aanpak door iemand met ervaring in psychiatrische
hulpverlening nodig is.

In samenspraak met het netwerk geestelijke gezondheidszorg (Soetkin Kesteloot, Rita
Wietendale, John Deloof) vinden we het opportuun om de expertise van het netwerk maximaal in
te zetten in onze hulpverlening.

Na een vrijblijvende rondvraag in de sector geestelijke gezondheid in Kortrijk is An de Clercq
geïnteresseerd om tijdelijk en deels de woonzorgverleners te ondersteunen. Mevrouw de Clercq is
sinds 1984 actief in de sector psychische hulpverlening. Zij werkt in de Heilige Familie, afdeling
Anker, waar zij de overgang van patiënten die terugkeren naar huis mee verzorgt. Zij is
gespecialiseerd in personen met angst- en stemmingsstoornissen, psychosen en depressies bij
ouderen.

An werkt 75% en zou 35% opnemen bij ons en 40% verder blijven werken in Heilige Familie. An
blijft werknemer bij Heilige Familie.
In het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) zijn van 2015 tot en met 2018 hiervoor 20.000 euro
voorzien.

Een bachelordiploma en ruime anciënniteit in de CAO gezondheidszorg betekent een jaarwedde
van 70.313 euro. We hebben ons gebaseerd op CAO van onze VZW.
Graag hadden we een inzet gezien van 35%.
Dit betekent dan jaarlijks een kost van 24.609,55 euro.
Indien we dit jaar starten in november, dan is er een kost van 2 maanden. In 2015 zouden we
bijgevolg 4101,60 euro besteden. Van de voorziene 20.000 euro blijft dan 15.898,40 euro niet
besteed in 2015.

Vraag is om dit saldo over te dragen naar het boekjaar 2016, zodat we voor 2016 over een
budget beschikken van 35.898,40 euro, waardoor we vanaf november 2015 tot en met december
2016 die detachering a rato van 35% VTE probleemloos kunnen verwezenlijken.
Einde 2016 maken we dan een inhoudelijk evaluatie en bekijken we op basis daarvan of en hoe
we dit continueren.

Financiële
toetsing

Budget 20.000EUR op jaarbasis; het overschot 2015 kan niet overgedragen worden
naar 2016.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits in 2016 aanvullend 4.609,55EUR gebudgetteerd wordt.

Bijlagen  Bijlage: overzicht cliënten psychische problematiek

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad keurt de tijdelijke detachering van psychiatrisch verpleegkundige Ann de Clercq vanuit
PZ Heilige Familie naar de wijkteams goed.
[15 oktober 2015]



Punt 11 Elektronisch zorgdossier voor woonzorgcentra. Uitbereiding administratief pakket
Gerrac met de modules Genis, Cerussa Mobile en aanpassing wachtlijstbeheer.

Doelstelling Om de coördinatie van het zorg- en administratief proces rond de bewoner efficiënt te
organiseren, is er een prangende nood aan een geïntegreerd, geïnformatiseerd bewonersdossier.
Het is ook de bedoeling om het rusthuisbeheerssysteem te gebruiken voor wachtlijstbeheer over
de instellingen heen.

Feitelijke
aanleiding

Vorig jaar werd de gunningsprocedure voor de aankoop en implementatie van een elektronisch
zorgdossier ten behoeve van de woonzorgcentra door de raadsbeslissing van 28 augustus 2014
stopgezet. De kostprijs voor aankoop en implementatie van het softwarepakket overtrof de
limieten die beschreven zijn in het K.B. van 15 maart 2006 van de overheidsopdrachten via
onderhandelingsprocedure.
Rekening houdende met het voorgaande was het aangewezen af te zien van de gunning van deze
opdracht en via een aangepast bestek een nieuw voorstel uit te werken dat alle mogelijk
koppelingen voorziet en die rekening houdt met de nieuwe ontwikkelingen in de elektronische
zorgdossiers.
De leverancier van het huidig rusthuisbeheerssysteem heeft belangrijke stappen gezet om hun
zorgdossier gebruiksvriendelijk te oriënteren en te gebruiken op hedendaagse eenvoudige
interfaces (tablet en smartphone). Een uitbreiding van de bestaande software kan dan ook een
antwoord bieden op de nood aan een elektronisch zorgdossier. Het is immers omwille van de
technische specificiteit van de goederen, toegestaan, zoals voorzien in art. 26 § 1 -1° –f van de
wet van 15 juni 2006, slechts aan die leverancier een offerte te vragen.

Beoordeling Nu is er niet de minste relatie tussen het bewonersdossier, het medicatieprogramma en het
rusthuisbeheerssysteem waardoor we veel bewonersgegevens driedubbel moeten registreren en
daardoor is er eveneens veel overbodig papierwerk. Door de onmogelijkheid aan elektronische
uitwisseling van de verschillende programma’s moeten veel belangrijke wijzigingen in de toestand
van de bewoner of bewonersbewegingen (zoals hospitalisatie en ontslag) door middel van
agenda’s of blaadjes worden doorgegeven aan de administratie, die instaat voor de communicatie
met de mutualiteiten en de facturatie. Dit gaf herhaaldelijk aanleiding tot fouten.

Om de coördinatie van het zorg- en administratief proces rond de bewoner efficiënt te
organiseren, is er nood aan een geïntegreerd geïnformatiseerd bewonersdossier. Daar zijn
bovendien nog tal van bijkomende voordelen en meerwaarden aan verbonden:
 We kunnen fouten voorkomen in de medicatie en bij de facturatie.
 Alle medewerkers zullen beter op de hoogte zijn van dagelijkse wijzigingen bij diverse

bewoners.
 Er is een betere interdisciplinaire samenwerking mogelijk door een betere afstemming van de

verschillende activiteiten en de zorgen.
 De registratie van de toegediende zorgen zal veel efficiënter gebeuren en wordt beter

controleerbaar.
 Doordat de zorgverleners eenvoudiger kunnen beschikken over correcte werkinstructies, kan

er doelgerichter gewerkt worden
 We kunnen paperless werken waardoor 2.300 blz./maand minder moeten geprint worden(5

blz./bewoner X 460 bewoners).
 Aanleveren van kengetallen gebeurt automatisch, er moeten geen extra tellingen gebeuren.
 De softwareleveranciers integreren proactief beleidswijzigingen.
 We kunnen efficiënt en effectief werken in een digitaliserende omgeving: de overheid vraagt

steeds meer data op die digitaal aangeleverd moet worden.
 We kunnen zorg- en therapiefouten voorkomen.
 De communicatie over bewoners zal in het multidisciplinair overleg en in de overdracht veel

effectiever en efficiënter verlopen.
 De wachtlijst kunnen we met Gerracc instellingsoverschrijdend beheren. Daarbij hebben de

opnameverantwoordelijken zicht op elkaars wachtlijsten en wordt 1 persoon maar 1 kéér
ingeschreven.

De kostraming bedraagt € 61.379,46 en omvat volgende items:
 Licenties zorgdossier woonzorgcentra: € 17.254,12
 Licenties Cerussa Mobile (voor gebruik op draagbare devices): € 24.188,54
 Licenties dagcentrum: € 2.159,64
 Installatie software: € 789,83
 Opleiding gebruikers: € 6.474,09
 Jaarlijkse onderhoudskost: € 8.703,2
 Aanpassing wachtlijsbeheer: € 219,40
 Opleiding opnameverantwoordelijken: € 1.590,64

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.



Besluitvormings-
proces

 Vast bureau van 11 juni 2013

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met de aankoop van software met het oog op het automatiseren van de
bewonersdossiers in de woonzorgcentra en de aanpassing van het wachtlijstbeheer met
bijkomende opleidingen voor een totaal bedrag van € 61.379,46 incl. BTW.
[15 oktober 2015]

Punt 12 Upgrade TOPdesk. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Topdesk is een softwaretool die o.m. gebruikt wordt voor het registreren en opvolgen van IT &
facilitaire meldingen van gebruikers.
Er is een upgrade nodig omdat de huidige versie op korte termijn niet meer ondersteund wordt.

Beoordeling Topdesk is een softwaretool die gebruikt wordt voor het registreren en opvolgen van IT &
facilitaire meldingen van gebruikers.
We beheren ook het IT-materiaal met deze tool.
Tenslotte gebruiken we TOPdesk ook voor het reserveren van objecten (wagens, fietsen, laptops,
projectors, …) en vergaderzalen.
Zowel bij Stad en OCMW wordt de software van Topdesk intensief gebruikt.

Er is een upgrade nodig omdat de huidige versie op korte termijn niet meer ondersteund wordt.
Maar ook de integratie van de stad en OCMW opent mogelijkheden voor vereenvoudiging en
beperking van licenties bij het Servicepunt. Het is ook de bedoeling om de TOPdesk-omgevingen
van Stad en OCMW die nu nog volledig afzonderlijk beheerd worden, in één omgeving onder te
brengen.
In het beleidsplan ‘Digitale Stad 2015-2018’ werd dit aangeduid onder deel 5 ‘software voor een
aangepast informatiebeheer’.

Op basis van de offerte van TOPdesk stellen we voor om voor de modules die we gebruiken bij te
dragen in de consult & de licentiekost.

Omschrijving # EP totaal Stad ocmw

consultancy, ondersteuning,
opleiding 21 € 935,00 € 19.635,00 € 17.115,00 € 2.520,00

licenties - korting 1 € 19.091,50 € 19.091,50 € 13.435,77 € 5.655,73

totaal € 38.726,50 € 30.550,77 € 8.175,73

BTW € 8.132,57 € 6.415,66 € 1.716,90

totaal € 46.859,07 € 36.966,43 € 9.892,63

jaarlijkse onderhoudskost 1 € 8.044,35 € 8.044,35 € 4.022,175 € 4.022,175

BTW € 1.689,31 € 844,655 € 844,655

totaal € 9.733,66 € 4.866,83 € 4.866,83

totaal kost over 4 jaar € 56.433,75
€
29.359,95

Op vandaag bedraagt de jaarlijkse onderhoudskost voor OCMW Kortrijk € 5 683,49.

Financiële
toetsing

Budget Krediet op algemeen ICT-budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met de deelname in de upgrade van de TOPdesk-software.
[15 oktober 2015]



Punt 13 Volmacht aan Stad Kortrijk tot het organiseren van prijsaanvraag voor samenaankoop
raamovereenkomst voor levering op afroep van papier en plotterpapier voor een
periode van 2 jaar. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De stad wenst opnieuw een raamcontract af te sluiten voor het leveren van briefpapier en
omslagen met eigen huisstijl en (plotter)papier voor een periode van 2 jaar en stelde hiervoor een
dossier op.
Gezien we de vorige jaren ook samen met de stad Kortrijk een gezamenlijke dossier opstelden
voor de percelen papier en plotterpapier vervalt ook ons contract eind 2015.
De stad stelt voor om zelf de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het
vastleggen van dit raamcontract op zich te nemen.

Beoordeling Gezien ons huidig contract op 31/12/2015 ten einde is moet het OCMW een nieuwe prijsvraag
organiseren.
De stad Kortrijk stelde voor om in naam van het OCMW en de stad Kortrijk een lastenboek op te
stellen opgesplitst in volgende percelen:

 Perceel 1 (stad kortrijk - plotpapier)
 Perceel 2 (stad Kortrijk - papier))
 Perceel 3 (stad Kortrijk – briefpapier en omslagen met eigen huisstijl)
 Perceel 4 (OCMW kortrijk - plotpapier)
 Perceel 5 (OCMW Kortrijk – papier)

De opdracht zal gegund worden bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
De voorgestelde gunningscriteria voor perceel 4 en 5 (voor OCMW) zijn:

Beschrijving Gewicht

Prijs 75 punten

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs

kwaliteit van de geleverde stalen 25 punten

onvoldoende 0 ptn
voldoende: 5 ptn
goed: 15 ptn
zeer goed: 25 ptn
Er wordt gelet op opkrulling van papier, op eventueel verlies van kwaliteit...

De facturatie gebeurt tussen elk individueel bestuur en de leverancier.
Stad Kortrijk vraagt daarom volmacht te krijgen van het OCMW om in gemeenschappelijke naam
de materiële organisatie van de gunningsprocedure, strekkende tot het aanduiden van een
leverancier voor het raamcontract voor briefpapier en omslagen met eigen huisstijl en
(plotter)papier voor een periode van 1/1/2016 tot 31/12/2017, op zich te nemen.

De raming voor perceel 4 bedraagt €216 excl. 21% BTW voor 2 jaar
De raming voor perceel 5 bedraagt €10.304 excl. 21% BTW voor 2 jaar

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien in exploitatie.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening
van verschillende aanbestedende overheden toelaat.

 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.

Bijlagen  Lastenboek opgesteld door de Stad Kortrijk

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad geeft volmacht aan Stad Kortrijk om in gemeenschappelijke naam de materiële



organisatie van de gunningsprocedure inzake het vastleggen van het raamcontract voor levering
papier en plotterpapier voor de periode van 1/1/2016 tot 31/12/2017 op zich te nemen.
[15 oktober 2015]

Punt 14 Verkoop hoeve in Bavikhove. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

In de zitting van 18 september 2014 ging de raad akkoord met de gunning van een lange pacht
van 27 jaar aan de heer Pieter Demarez uit Bavikhove.

Het betreft de pacht van een hoeve in Bavikhove met omliggende gronden in Bavikhove en
Hulste.

Als jonge ondernemer wil de heer Pieter Demarez zijn bedrijf verder uitbouwen en ook de nodige
investeringen aan de gebouwen doen. De voornaamste noodzakelijke investeringen zijn de
vernieuwing van het dak van de schuur, het herstellen van de scheuren in de muur van de schuur
en de modernisering van het woonhuis. De heer Pieter Demarez vraagt om de hoeve te kunnen
kopen van het OCMW om daarna de investeringen te doen. Hij is bereid om € 420.000 te betalen
voor de gebouwen op 1 hectare.

Beoordeling Het gaat om een geklasseerde historische hoeve: ’t Hospitaalgoed. De hoeve is gebouwd in de
18de eeuw en bestaat uit losse elementen rond een centraal erf: poortgebouw, woonhuis, schuur,
paardenstal, ovenbuur en twee loodsen.

De twee loodsen zijn eigendom van de pachter en werden met toestemming van het OCMW
gebouwd op grond van het OCMW.

De hoeve is bereikbaar via een lange geasfalteerde oprijlaan vanaf de Vlietestraat. Aan het
noorden wordt de hoeve begrensd door de Eikbosbeek die vroeger de omgrachting rond de hoeve
voedde. Aan de zuidzijde is nog een grote waterpoel, tussen de Eikbosbeek en de Havikbeek. De
schuur is gebouwd in 1725 en het poortgebouw dateert van 1742 (cfr. sluitsteen met jaartal op).

De vraag tot aankoop betreft enkel de gebouwen op 1 hectare. Bij verkoop blijven de omliggende
gronden met een oppervlakte van c.a. 21 hectare eigendom van het OCMW en worden ze verder
verpacht aan de heer Demarez.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 17 oktober 2013: goedkeuring pachtoverdracht.
 Raadsbeslissing van 18 september 2014: gunning lange pacht.

Bijlagen  Schattingsverslag van de e.a. inspecteur van het tweede registratiekantoor van Kortrijk.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkoop van de gebouwen op 1 hectare grond met een instelprijs
van € 420.000.

De raad stelt landmeter Colette Cuilini uit Kortrijk aan om de oppervlakte uit te meten en de
nodige percelen te splitsen.

De raad stelt notaris Taelman uit Deerlijk aan om de verkoop met mededinging te organiseren.

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

De raad beslist om de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale
bouwwerken.
[15 oktober 2015]

Punt 15 Vastleggen selectieprocedure voor de functie deskundige communicatie.

Feitelijke Vacantverklaring van de functie deskundige communicatie (1 VTE)



aanleiding

Beoordeling De raad verklaarde in de zitting van 17 september 2015 de functie van deskundige communicatie
(1 VTE) vacant. Tevens werd beslist tot het aanleggen van een verlengbare werfreserve van 2
jaar. Een selectieprocedure dient vastgelegd te worden.

Financiële
toetsing

Budget Niet opgenomen in lopend MJP.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits opname in MJP.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 17 september 2015 akkoord met de vacant verklaring van de
functie deskundige communicatie

Besluitvormings-
proces

 MAT van 3 september 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

. D1. De selectieprocedures voor de functie deskundige communicatie 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, de teamvergaderingen
o de sociale media, met verwijzing naar de website
o eventueel de betrokken scholen
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 contactpersonen waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

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

dan de datum van bekendmaking

 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

2. De selectieprocedure voor de functiespecifieke zaken voor deskundige communicatie vast te
leggen als volgt:

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een
algemeen bachelor diploma.

 de selectiecriteria zijn:

 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 vakkennis

 de selectietechnieken zijn:

 een preselectie op basis van objectieve criteria
 schriftelijke proef:



o uitwerken van 2 functie gerelateerde opdrachten

 mondelinge proef:
o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 over 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
aantoonbare relevante ervaring m.b.t. communicatie hebben
OF

o in het bezit zijn van een bachelor diploma communicatiewetenschappen of
een bachelor journalistiek

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 60 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 40 punten, waarbij de

kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 21 oktober 2015
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 6 november 2015
 schriftelijke proef 26 november 2015
 mondelinge proef 10 december 2015 (namiddag) en

11 december 2015
 aanstelling in de Raad 17 december 2015

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Eline Bruneel, diensthoofd communicatie stad Roeselare, extern
 Tom Delmotte, hoofd communicatie en PR Howest, extern
 Elke Cuvelier, communicatieverantwoordelijke, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, 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 19 november
2015

 aanstelling in de raad van 17 december 2015
[15 oktober 2015]

Punt 16 Vastleggen selectieprocedure administratief medewerker.

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring van de functie administratief medewerker (2 VTE) – contractueel.

Beoordeling De raad verklaarde in de zitting van 17 september 2015 de functie van administratief medewerker
(2 VTE) vacant. Tevens werd beslist tot het aanleggen van een verlengbare werfreserve van 2
jaar. Een selectieprocedure dient vastgelegd te worden.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 17 september 2015 akkoord met de vacant verklaring van de
functie administratief medewerker (2 VTE)

Besluitvormings-
proces

 MAT van 3 september 2015
 Raad van 17 september 2015



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De selectieprocedures voor de functie administratief medewerker 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, de teamvergaderingen
o de sociale media, met verwijzing naar de website
o eventueel de betrokken scholen
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 contactpersonen 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 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 per
deelfunctie. De raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de 2 functies.

 In de verlengbare werfreserve een opsplitsing te maken voor de 4 deelfuncties van
administratief medewerker volgens de aanwezige competenties van de kandidaten:

o administratief medewerker backoffice
o administratief medewerker gemengd (backoffice en frontoffice)
o onthaalmedewerker
o infobaliemedewerker

 voor de aanstelling te putten uit deze werfreserves voor de huidige vacatures in de
deelfuncties van administratief medewerker backoffice en administratief medewerker
gemengd.

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

 een preselectie te organiseren op basis van objectieve criteria en een
meerkeuzevragenlijst

De selectieprocedure voor de functiespecifieke zaken voor administratief medewerker vast te
leggen als volgt:

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een diploma
hoger middelbaar onderwijs.

 de selectiecriteria zijn:

o vakkennis
o zelfstandig werken
o samenwerken
o klangerichtheid
o communicatie
o resultaatgerichtheid
o nauwkeurig werken
o plannen en organiseren

 de selectietechnieken zijn:

o preselectie op basis van objectieve criteria en een meerkeuzevragenlijst (indien
meer dan 50 kandidaten overblijven op basis van objectieve criteria)

o schriftelijke proef:
 uitwerken van een aantal functiegerelateerde opdrachten.

o mondelinge proef:
 bevraging motivatie
 reflectie op schriftelijke proef
 competentiegerichte bevraging



 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

o verspreiding van de vacature 26 oktober 2015
o indienen van de kandidaturen op ten laatste 11 november 2015
o eventuele preselectie week van 30 november
o schriftelijke proef week van 4 januari 2015
o mondelinge proef 2, 4, 10 en 11 februari 2015
o aanstelling in de Raad 18 februari 2015

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

o bij preselectie 1 gaan alleen de kandidaten met minimum 2 jaar aantoonbare
relevante administratieve ervaring door naar de selectieproeven

o bij preselectie 2 (meerkeuzevragenlijst) gaan max.de 50 best geplaatste
kandidaten die minimum 50% behalen door naar de selectieproeven

o de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50% van het totale
aantal 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

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

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

o Stefaan Oosthuyse, secretaris OCMW Wevelgem , extern
o Bartel Arnaert, personeelsexpert OCMW Wervik, extern
o Christine Desmet, teamverantwoordelijke administratie sociale dienst, intern
o Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury
o Robbe Struyve, medewerker HR, backup secretaris van de jury

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

o het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 19
november 2015

o aanstelling in de raad van 18 februari 2016
[15 oktober 2015]

Punt17 Aktename selectieprocedure bij bevordering deskundige administratie.

Feitelijke
aanleiding

vacantverklaring bij bevordering van de functie deskundige administratie (1 VTE)

Beoordeling De raad verklaarde in de zitting van 17 september 2015 de functie van deskundige administratie
sociale dienst (1 VTE) vacant bij bevordering. Tevens werd beslist tot het aanleggen van een
verlengbare bevorderingsreserve van 2 jaar. De raad gaf in dezelfde zitting de personeelsdienst
het mandaat om de selectieprocedure uit te werken en hiervan akte te nemen in de raad van 15
oktober 2015.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde zich op 17 september 2015 akkoord met de vacant verklaring van de
functie deskundige administratie

Besluitvormings-
proces

 MAT van 3 september 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:



. D1. De selectieprocedure voor de functie deskundige administratie als volgt vast te legleggen:

 de vacature wordt intern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o het OCMW-intranet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
o alle potentiële kandidaten worden persoonlijk aangeschreven

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking in statutair verband voltijds zal ingevuld worden
o een beknopte inhoud van de functie-inhoud en –vereisten
o 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
o de bevorderingsvoorwaarden en salaris

 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.

2. De selectieprocedure voor de functiespecifieke zaken voor deskundige administratie vast te
leggen als volgt:

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met:

o minimum 4 jaar niveauanciënniteit (op C niveau) en een gunstig evaluatieresultaat

 de selectiecriteria zijn:

 nauwkeurig werken
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 plannen en organiseren
 vakkennis

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:
o uitwerken van functie gerelateerde opdrachten

 mondelinge proef:
o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50% van het totale
aantal 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% van het totale aantal
punten, waarbij de kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 14 oktober 2015
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 30 oktober 2015
 schriftelijke proef 12 november 2015
 mondelinge proef 1 december 2015 (voormiddag)
 aanstelling in de Raad 17 december 2015

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Stefaan Oosthuyse, secretaris OCMW Wevelgem , extern
 Johan Dejonckheere, stafmedewerker financiën, intern
 Christine Desmet, teamverantwoordelijke administratie sociale dienst, intern



 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, 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 19 november
2015

 aanstelling in de raad van 17 december 2015
[15 oktober 2015]


