
VERSLAG

Openbare zitting van 19 november 2015

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

Verontschuldigd: /

Punt 0 Beslissing in verband met de dagorde.

De raad beslist dat punt 24: “Vacantverklaring bij interne personeelsmobiliteit brugfiguur
flankerend onderwijs en vastleggen selectieprocedure.” bij van hoogdringendheid wordt
toegevoegd aan de agenda.
[19 november 2015]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 17 september 2015 wordt goedgekeurd.
[19 november 2015]

Punt 2 Rapportering na 3de kwartaal 2015.

Feitelijke
aanleiding

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

Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding van de
invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Beoordeling Voor de kwartaalrapportering wordt verwezen naar de bijlage. De rapportering is opgemaakt
overeenkomstig volgende inhoudsopgave:

 Kwartaalmonitor
o Sociale dienst en activering
o Wijk- en dienstencentra
o Wonen & zorg
o Woonzorgcentra
o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

 Bijlagen
o Personeel: VTE per beleidsitem
o Evolutie loonkost OCMW en vzw
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Bijlagen  Rapportering 3de kwartaal.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel merkt op dat het aantal leefloners niet verder aan het stijgen is maar aan
het dalen. Verder vraagt hij of we een zicht hebben op het aantal vragen dat via 1777 terecht
komt bij het OCMW en of er rechtstreekse doorverwijzing is naar het OCMW.

Voorzitter Philippe De Coene verwijst naar de sterke activeringscijfers waardoor de stijging in het
aantal leefloners afneemt. De voorzitter stelt voor om bij 1777 op te vragen hoeveel



welzijnsgerelateerde vragen geregistreerd en doorverwezen worden naar het OCMW.
Raadslid Els Deleu vraagt om meteen ook te vragen naar het aantal vragen over kinderopvang.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de rapportering na 3de kwartaal 2015.
[19 november 2015]

De financieel beheerder, Luc Sabbe en stafmedewerker Johan Dejonckheere lichten de punten 3, 4 en 5
samen toe.

Tussenkomsten van de raadsleden bij deze punten.

Raadslid Yann Mertens vraagt of er nog dit jaar een indexering van de lonen wordt voorzien.
Luc Sabbe antwoordt dat de impact voor 2015 hiervan dan eerder beperkt zou zijn gezien het maar over 1 of 2
maanden zou gaan.

Raadslid Lieve Vansevenant vraagt bijkomende uitleg bij de personeelssubsidiëring. Luc Sabbe antwoordt dat het gaat
over de gesubsidieerde statuten zoals sociale maribel, geco en activa. Vermoedelijk zullen de sociale maribels afgeschaft
worden maar we gaan ervan uit dat dit niet zonder overgangsfase zal gebeuren.

Raadslid Frederik Benoit merkt een foutje op in de tabel op pagina 18. Er staat -9.805 maar het gaat over -59.805 euro.
Dit wordt aangepast.

Raadslid Yann Mertens verwijst naar het tekort van de dienstencentra dat weer gestegen is. LDC De Zonnewijzer doet
het eigenlijk een stuk slechter dan was verwacht. Johan Dejonckheere antwoordt dat het buurtwerk Achturenhuis is
geïntegreerd in de werking van LDC De Zonnewijzer, wat de kostenstijging verklaart.

Verder verwijst Yann Mertens naar het resultaat van Sint-Jozef dat positiever is dan verwacht. Luc Sabbe antwoordt dat
Sint-Jozef sterk verbeterd is op vlak van riziv-financiering. Er werd gewerkt aan een maximalisering van de riziv-forfaits
waardoor het resultaat beter is.

Raadslid David Wemel dankt Luc Sabbe en Johan Dejonckheere voor de duidelijke en transparante toelichting. Hij vraagt
uitleg bij de drie grootste uitgestelde verkopen van onroerende goederen. Luc Sabbe antwoordt dat een overzicht van
de toekomstige verkopingen nagestuurd kan worden.

Verder vraagt David Wemel of er verder gewerkt wordt aan de herlocalisatie van de medewerkers op Buda die niet
meegaan naar het zorgbedrijf op de site Gheysens. De voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat we dit vraagstuk naar
aanleiding van de inkanteling van het OCMW in de Stad hebben voorgelegd aan het schepencollege. Luc Sabbe vult aan
dat de gebouwen in de Budastraat niet zijn opgenomen in de lijst met verkopingen. Er is wel een bedrag ingeschreven
voor de verkoop van de gronden op de buda-tip.

Raadslid Frederik Benoit vraagt hoeveel het nieuwe magazine SIEN kost. Luc Sabbe antwoordt tussen de € 15.000 en €
20.000.

Punt 3 Voorstel tot vaststelling van eerste budgetwijziging 2015.

Feitelijke
aanleiding

Behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2015, vastgesteld in
OCMW-raad van 27 oktober 2014 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 15 december 2014.

Beoordeling Het budget 2015 bestaat uit 2 afzonderlijke delen: de beleidsnota en de financiële nota.

1. Budgetwijziging beleidsnota

De 10 beleidsdoelstellingen (basis Plan Nieuw Kortrijk) blijven ongewijzigd. Met deze
budgetwijziging worden één nieuw actieplan en zeven nieuwe acties toegevoegd:

Beleidsdoelstelling Nieuw actieplan BW 2015

10. Een transparant en
sober stadsbestuur

 Het OCMW richt een zorgbedrijf op waarin alle zorggerelateerde
activiteiten worden ondergebracht.

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2015

3. Een stad die
onderneemt en deelt

 Pact: regionaal dossier activering.
 DYZO: ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden

5. Een stad die
betaalbaar is

 Project EOS: opbrengstgarantie voor energiebesparende
investeringen bij gezinnen in armoede.

6. Een stad die houdt
van de kinderen en
alle opa’s en oma’s

 Voorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in
Bellegem

 Ondernemen van gerichte acties ter verhoging van de
bezettingsgraad van het dagcentrum.



10. Een stadsbestuur
dat transparant en
sober is

 Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak
 Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen

administratief centrum), waarbij zorggerelateerde activiteiten
worden verzelfstandigd.

De financiële vertaling van deze nieuwe acties is terug te vinden in de doelstellingennota (boek
blz. 6 – 35).

Hierbij de nieuwe budgettotalen (prioritair & overig beleid):

Budgetwijziging 2015

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Exploitatie 56.998.335 58.638.162 1.639.827

Investeringen 9.159.854 2.746.686 -6.413.167

Andere 1.596.222 4.175.000 2.578.778

TOTALEN 67.754.411 65.559.848 -2.194.562

2.Budgetwijziging financiële nota

2.1 Budgetwijziging investeringsbudget (blz 68)

In de meerjarenplanning dalen de verbinteniskredieten in de periode 2014-2019 met 4.833.421
tot 56.731.488 EUR.
Voor 2015 verminderen de transactiekredieten met 55.046 en de desinvesteringen verminderen
voor 2015 met 8.217.871 EUR omdat vele desinvesteringsprojecten verschuiven naar 2016.
Voor 2015 vermeerderen de investeringssubsidies met 244.796 EUR

2.2 Budgetwijziging exploitatiebudget

Met deze budgetwijziging stijgt de Gemeentelijke dotatie met 23.000 EUR ingevolge overheveling
van een toe te kennen werkingssubsidie van Stad naar OCMW.

De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2015, voor opbrengsten 59.153.403 EUR en voor
kosten 57.656.736 EUR dienen gebracht op respectievelijk 58.638.162 EUR en 56.998.335 EUR,
hetzij een procentuele daling met 0,88% bij de opbrengsten en een procentuele daling met 1,15%
bij de kosten.

Exploitatiebudget 2015 oorspr. budget 2015 budgetwijziging

Beleidsdomein algemene financiering 13.997.904 14.279.007

Beleidsdomein bedrijfsvoering -5.400.065 -5.396.374

Beleidsdomein dienstverlening -7.101.172 -7.242.806

Totalen 1.496.667 1.639.827

Deze wijziging verhoogt het exploitatieoverschot van 1.496.667 EUR tot 1.639.827 EUR. Deze
verbetering wordt voornamelijk verklaard door:
 Verdere focus op essentie
 Geen indexverhoging bij de lonen
 Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie

2.3 Budgetwijziging liquiditeitenbudget

Voor 2015 vermeerderen de op te nemen leningen van 1.000.000 naar 4.175.000 EUR.
Het kasstroomresultaat berekend vanuit het exploitatieresultaat met toevoeging van de lenings-
lasten (= de autofinancieringsmarge), evolueert van 159.428 EUR naar 281.183 EUR.

2015 oorspr.
budget

+ /- 2015
BW1

Toekenning gemeentelijke bijdrage
 Basisbedrag
 Kinderopvang
 Compensatie
 Totale toekenning

Behoefte aan gemeentelijke bijdrage

11.783.610
270.000

0
12.053.610

11.894.182

23.000
23.000

98.755

11.783.610
270.000

23.000
12.076.610

11.795.427

Kassaldo 159.428 121.755 281.183



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling budget 2015 in zitting OCMW-Raad van 27 oktober 2014 en goedkeuring in
zitting Gemeenteraad van 15 december 2014.

Bijlagen  Budgetwijziging nr 1, dienstjaar 2015.

Stemmen Unanimiteit

Besluit De Raad stelt de eerste budgetwijziging 2015 vast. In de meerjarenplanning van het
investeringsbudget dalen de verbinteniskredieten in de periode 2014-2019 met 4.833.421 tot
56.731.488 EUR. Voor 2015 verminderen de transactiekredieten met 55.046 tot 9.159.854 EUR.
In het exploitatiebudget stijgt de Gemeentelijke dotatie met 23.000 EUR. De behoefte aan
gemeentelijke bijdrage bedraagt na budgetwijziging 11.795.427 EUR en er is een positief saldo (=
de autofinancieringsmarge) van 281.183 EUR.
[19 november 2015]

Punt 4 Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2014-2019

Feitelijke
aanleiding

1 De strategische nota

Onderstaande opgave geeft de 10 beleidsdoelstellingen samen met het aantal actieplannen en
acties waarmee deze in de budgetten geconcretiseerd zijn.

Aantal
actieplannen

Aantal
acties

1. Een stad die luistert en dialogeert
2. Een stad die verjongt en vergroent
3. Een stad die onderneemt en deelt
4. Een stad die veilig en proper is
5. Een stad die betaalbaar is
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s
7. Een stad die beweegt, durft en verandert
8. Een stad die verenigt en bindt
9. Een stad met veel goesting en ambiance
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

2
1
5
1
1
5
-
2
2
7

7
2

32
3

16
30
-
6
8

29

26 133

2. Het financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan biedt voor de prioritaire doelstellingen en voor het overig beleid
opgave van de financiële stromen inzake exploitatie, investeringen en andere. Hierbij de jaarlijkse
samenvattingen:

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2014 3.282.177 1.803.352 5.648.158 2.279.517

2015 3.557.828 1.988.843 7.910.130 2.035.044

2016 3.691.311 2.006.290 8.509.341 4.723.599

2017 3.608.310 1.935.733
12.215.00

0
3.432.798

2018 3.562.654 1.816.784
11.161.00

0
2.900.000

2019 3.601.917 1.828.663 7.113.674 11.892.000



OVERIG BELEID:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2014
52.271.98

8
55.366.357 721.462 887.430 1.312.787 4.722.228

2015
53.440.50

7
56.649.319 1.249.724 711.642 1.596.222 4.175.000

2016
55.358.02

4
58.528.974 973.000 6.223.959 1.722.034 -1.195.000

2017
57.032.62

6
60.325.837 538.000 734.494 1.845.517 9.000.000

2018
59.067.39

4
62.017.285 350.000 372.494 1.905.499 9.000.000

2019
60.835.24

5
64.564.620 342.000 1.009.494 2.161.300 -5.000.000

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN + OVERIG BELEID:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2014
55.554.16

5
57.169.708 6.369.619 3.166.947 1.312.787 4.722.228

2015
56.998.33

5
58.638.162 9.159.854 2.746.686 1.596.222 4.175.000

2016
59.049.33

5
60.535.264 9.482.341 10.947.558 1.722.034 -1.195.000

2017
60.640.93

5
62.261.570

12.753.00
0

4.158.292 1.845.517 9.000.000

2018
62.630.04

8
63.834.069

11.511.00
0

3.272.494 1.905.499 9.000.000

2019
64.437.16

2
66.393.283 7.455.674 12.901.494 2.161.300 -5.000.000

Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal bedrag
van 20.500.000,00 EUR Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden einde boekjaar van
22.291.885 naar 32.248.526 EUR.

Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis voor
alle jaren positief. Met uitzondering van 2018 is de autofinancieringsmarge jaarlijks positief en de
som van de jaarlijkse autofinancieringsmarges is ook positief, waarmee beantwoord is aan de
BBC-voorwaarden. De aandacht wordt erop gevestigd dat de autofinancieringsmarge 2019
aanvankelijk negatief was. Het becijferd tekort van 346.876 EUR is weggewerkt met 379.275
bestemde gelden.

3. Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019

De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2014-2019 wordt
behouden.
Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang overgenomen van de
Stad. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de
gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage en worden na afsluiting van elke jaarrekening verrekend
op basis van de werkelijke cijfers. Ingevolge dienstenoverheveling naar het OCMW wordt de
gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 jaarlijks met 23.000 EUR verhoogd.
Voor de periode 2013-2019 wordt de globale gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 86.693.371
EUR. Voor genoemde periode is de behoefte aan gemeentelijke bijdrage 568.428 lager dan de
toekenning.
Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte aan
gemeentelijke bijdrage.

Toekenning gemeentelijke bijdrage
behoeft

e
saldo D - E

tijdelijk
werkkapitaa

l
basis

jaarlijks
+3%

kinder-
opvang

compens
atie

convena
nten

toekenni
ng

saldo te
verreke
nen met

Stad

A B C
A+B+C=

D
E

saldo 2.431.105



2013
11.107.1

83
11.107.1

83
10.942.

942
164.241 2.431.105

2014
11.440.3

98
280.00

0
11.720.3

98
11.180.

063
540.335 2.431.105

2015
11.783.6

10
270.00

0
23.000

12.076.6
10

11.795.
427

281.183 2.431.105

2016
12.137.1

19
260.00

0
23.000

12.420.1
19

12.418.
645

1.474 2.431.105

2017
12.501.2

33
240.00

0
23.000

12.764.2
33

12.751.
537

12.696 2.431.105

2018
12.876.2

70
220.00

0
23.000

13.119.2
70

13.583.
170

-
463.900

2.431.105

2019
13.262.5

58
200.00

0
23.000

13.485.5
58

13.453.
159

32.399 2.431.105

TOTA
AL

85.108.3
71

1.470.
000

115.000
86.693.3

71
86.124.

943
568.428 0

Kasstroomsaldo van periode voorafgaand aan
BBC

164.241
teruggegeven aan

Stad

Totaal BBC-
meerjarenplan

404.187
BBC-check: moet

positief zijn

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010

Besluitvormings-
proces

 19 oktober 2015: Advies van College Burgemeester & Schepenen
 22 oktober 2015: Bespreking in Vast Bureau

Bijlagen  Meerjarenplan 2014-2019, opgemaakt in oktober 2015

Stemmen Unanimiteit

Besluit De Raad stelt het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 vast.
De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks met 3% verhoogd en daarnaast betaalt de Stad het
werkelijk kastekort van de overgenomen diensten kinderopvang. Ingevolge dienstenoverheveling
naar het OCMW wordt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met 23.000 EUR.
De globale gemeentelijke bijdrage voor de periode 2013-2019 wordt vastgelegd op 86.693.371
EUR.
Met inbreng van de gemeentelijke bijdrage is het resultaat op kasbasis voor alle jaren positief.
Met uitzondering van 2018 is de autofinancieringsmarge jaarlijks positief en de som van de
jaarlijkse autofinancieringsmarges is ook positief.
[19 november 2015]

Punt 5 Voorstel tot vaststelling budget 2016.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW-budget 2016 is identiek aan het corresponderende jaar van het meerjarenplan 2014-
2019.

1 De beleidsnota

Overeenkomstig de beschreven doelstellingen, actieplannen en acties zijn de budgetten gesplitst
in prioritair en overig beleid. Hierbij de budgettotalen (boek blz 27):

2016

Uitgaven
Ontvangste

n Saldo

Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie 3.691.311 2.006.290 -1.685.021

Investeringen 8.509.341 4.723.599 -3.785.742

Andere

Overig beleid

Exploitatie
55.358.02

4 58.528.974 3.170.950

Investeringen 973.000 6.2263.959 5.250.959



Andere 1.722.034 -1.195.000 -2.917.034

Totalen

Exploitatie
59.049.33

5 60.535.264 1.485.929

Investeringen 9.482.341 10.947.558 1.465.217

Andere 1.722.034 -1.195.000 -2.917.034

Er is voorzien dat er voor 1.175.000 EUR leningen vervroegd afgelost worden.
Overeenkomstig de staat van financieel evenwicht bedraagt het resultaat op kasbasis 50.558 en is
de autofinancieringsmarge gelijk aan 1.474 (boek- blz 28).

2. Gemeentelijke dotatie en kastekort.

De gemeentelijke basisbijdrage neemt met 3% toe tot 12.137.119 EUR.

Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang van de Stad
overgenomen. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage maar zullen verrekend worden op basis van de werkelijke
cijfers.
Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte aan
gemeentelijke bijdrage.

Toekenning gemeentelijke bijdrage behoefte saldo D - E

tijdelijk
werkkapit

aal

basis
jaarlijks

+3%

kinder-
opvang

compens
atie

convenan
ten

toekenni
ng

saldo te
verreken
en met
Stad

A B C
A+B+C=

D
E

saldo
2.431.10

5

2013
11.107.1

83
11.107.1

83
10.942.94

2
164.241

2.431.10
5

2014
11.440.3

98
280.00

0
11.720.3

98
11.180.06

3
540.335

2.431.10
5

2015
11.783.6

10
270.00

0
23.000

12.076.6
10

11.795.42
7

281.183
2.431.10

5

2016
12.137.1

19
260.00

0
23.000

12.420.1
19

12.418.64
5

1.474
2.431.10

5

3. De financiële nota

Deze nota omvat het exploitatiebudget en de investeringsenveloppes.
Het exploitatiebudget is opgemaakt per kosten- en opbrengstenrubriek en is getotaliseerd per
beleidsdomein (blz 31).

Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 1.647.893 16.390.417 14.742.524

BEDRIJFSVOERING 6.373.875 891.875 -5.482.000

DIENSTVERLENING 51.027.567 43.252.972 -7.774.595

Totalen 59.049.335 60.535.264 1.485.929

Het investeringsbudget is samengesteld uit investeringsenveloppes en is eveneens getotaliseerd
per beleidsdomein (blz 32-50). Hierbij de transactiekredieten per beleidsdomein:

Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 2.312.341 10.644.465 8.332.124

BEDRIJFSVOERING 909.500 23.599 -885.901

DIENSTVERLENING 6.260.500 279.494 -5.981.006

Totalen 9.482.341 10.947.558 1.465.217

De ontvangsten omvatten 743.599 EUR investeringssubsidies, verkopingen voor een totaal van
9.944.465 EUR, de gebruikstoelage voor De Weister van 237.578 en tenslotte 21.916 voorziene
ontvangsten met betrekking tot eerdere vastgelegde provinciale subsidie.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010

Besluitvormings-
proces

 19 oktober 2015: Advies van College Burgemeester & Schepenen
 22 oktober 2015: Bespreking in Vast Bureau

Bijlagen  Budget 2016

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad stelt het OCMW-budget 2016 vast. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 12.420.119
EUR.

Met inbreng van de gemeentelijke bijdrage bedraagt het resultaat op kasbasis 50.558 EUR en is
de autofinancieringsmarge gelijk aan 1.474.
[19 november 2015]

Punt 6 Voorstel tot afboeking van oninvorderbare vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

De financiële dienst heeft twee lijsten samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijsten
bevatten:

Lijst A - Terugvorderingen sociale dienst: leefloon € 4.924,69
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen € 21.233,80
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 11.472,26

Lijst B - Diverse vorderingen € 7.757,11
€ 45.387,86

De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per
item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder
vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken.

Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2015 vermits in de jaarrekening 2014
als waardevermindering op vorderingen een bedrag van € 448.539,00 geboekt is.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

Hierbij wordt opgave gedaan van de vorderingen die vanaf 2006 overeenkomstig
Raadsbeslissingen jaarlijks afgeboekt zijn.

2006 → 162.996,81 EUR
2007 → 107.933,81 EUR
2008 → 74.567,96 EUR
2009 → 81.322,05 EUR
2010 → 115.712,42 EUR
2011 → 111.168,85 EUR
2012 → 199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR
2014 → 122.948,80 EUR
2015 → 130.548,42 EUR (excl. bedrag huidige nota)

Bijlagen  Lijst A – Oninbare terugvorderingen sociale dienst: leefloon, huur en huurwaarborgen +
overige steun.

 Lijst B – Andere oninbare vorderingen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de afboeking van de nominatieve lijsten ‘oninvorderbare vorderingen’
voor een totaal bedrag van 45.387,86 EUR.
[19 november 2015]



Punt 7 Voorstel tot toekenning van een kasvoorschot aan de dienst kinderopvang.

Feitelijke
aanleiding

De dienst kinderopvang moet soms kleine uitgaven doen en beschikt niet over een kas. In het
verleden werden deze kleine uitgaven geprefinancieerd door het personeel met eigen middelen.

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

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt er akte van dat aan Chantal Dewitte een kasvoorschot van honderd euro zal
gegeven worden ter financiering van de kleine uitgaven in de dienst kinderopvang.
[19 november 2015]

Punt 8 Samenwerking OCMW vereniging ons tehuis in het kader van
opvoedingsondersteuning en brugfiguren onderwijs

Doelstelling Via de expertise van vereniging ons tehuis brengen we aanbod binnen in de stad Kortrijk om te
werken rond opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheden bij kinderen.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW van Kortrijk is partner in de OCMW Vereniging Ons Tehuis.
In de zomervakantie kregen de OCMW’s verbonden aan deze vzw het aanbod om voor 60
punten gratis gebruik te maken van hun expertise inzake pedagogische adviesgesprekken en
groepsessies.
Ons tehuis kent de werking OSIO (ouders steunen in opvoeden). Deze werking focust op
enerzijds aanbod aan ouders zelf via pedagogische adviesgesprekken en ondersteuning, ook
telefonisch consult is mogelijk. Anderzijds heeft de vzw een werking opgebouwd voor groepen
(bieden van ondersteuning in werken aan sociale vaardigheden, teambuilding, etc..)

Beoordeling We hebben dit intern besproken en gezien onze samenwerking in een geïntegreerde directie
welzijn onmiddellijk opengetrokken naar de luiken binnen welzijn zowel stad als OCMW. Hun
aanbod biedt een aantal mogelijkheden voor de brugfiguren in onderwijs (stad- OCMW)-
gezinsondersteuning de kroost (ocmw)- sociaal huis (ocmw)- huizen van het kind (stad).

De voorgestelde 60 punten is berekeningswijze binnen integrale jeugdzorg. 1 punt staat voor
bepaalde tijdsinvestering. Bijv. pedagogisch adviesgesprek is 0.6punten per gesprek,
groepssessie rots en water voor jongeren op school voor 10u bedraagt 4punten.

Na overleg in september met ons tehuis werd volgende vooropgesteld om uit te werken:
- vanaf 2016 putten we de 60 punten uit door in te spelen op het vormingsaanbod in scholen bij
de brugfiguren naar kinderen maar ook leraars (focus op teambuilding, sociale vaardigheden,
sessies rots en water met de kinderen oa). Programma wordt opgemaakt in samenspraak met
de scholen en focus op 3e graad in het lager.

- vanaf oktober starten we met bekendmaking van de pedagogische adviesgesprekken. VOT
biedt dit gratis aan. Zij engageren zich om op verplaatsing te gaan, het advies kan ook
telefonisch ingewonnen worden. Dit aanbod is interessant gekoppeld aan de ombuiging van de
opvoedingswinkel en aan de uitbouw van het netwerk huis van het kind. In Wervik en Waregem
loopt dit reeds en kent dit behoorlijk succes.
Er wordt artikel opgemaakt om deze werking bekend te maken via onze contacten, mensen op
terrein maar ook via stadskrant- magazines- website ed. Dit aanbod is rechtstreeks
toegankelijk voor ouders.

Deze werking, samenwerking vraagt geen budget van het OCMW.
Er kan voor de adviesgesprekken geput worden uit de werkingsmiddelen
opvoedingsondersteuning voorzien in de stedelijke meerjarenbegroting. Indien we de 60



punten overschrijden wordt er immers gefactureerd. Ons tehuis zal per kwartaal overzicht
bezorgen van de geleverde diensten en het aantal punten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Brief Ons Tehuis
 Folder vereniging ons tehuis met aanbod

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of deze samenwerking de samenwerking met de partners in de
regio Kortrijk niet in de weg zal staan. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat het geval niet
is maar dat er juist meer samenwerking is in de regio.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De OCMW raad gaat akkoord met de samenwerking Vereniging Ons Tehuis Ieper om aanbod
pedagogisch advies en aanbod aan groepssessies voor kinderen in de scholen mogelijk te
maken.
[19 november 2015]

Punt 9 Initiatief ‘Wijk aan zet’. Voorstel tot goedkeuring reglement en
samenwerkingsovereenkomst.

Doelstelling Met het initiatief wijk aan zet willen de wijkteams burgers aanzetten om initiatief te nemen om de
leefbaarheid, het samenleven en de betrokkenheid in een wijk te verhogen. Met wijk aan zet
willen we zelfinitiatief in de woonwijken bevorderen.

We schrijven per half jaar in één Kortrijks gebied (volgens indeling wijkteams) een oproep uit
waar groepen burgers kunnen op intekenen met een projectvoorstel. De ingediende voorstellen
moeten steeds niet-commerciële, onbaatzuchtige initiatieven zijn en de ganse wijk ten goede
komen. Per oproep is een totaalbudget beschikbaar van 5.000 euro. Eén initiatief kan maximum
2.500 euro ondersteuning krijgen.

De aanvrager dient zijn voorstel in via het online platform www.kortrijkspreektendoetmee.be.
Daar wordt bekeken of het voorstel ontvankelijk is en formuleren betrokken OCMW- en
stadsdiensten een advies met betrekking tot iedere ontvangen aanvraag.

Vervolgens wordt in het beoogde gebied een wijkjury samengesteld. De juryleden worden door
middel van een open oproep geworven. Na de oproep volgt een loting die de volgorde van de
kandidaten voor de jury vastlegt. Er zetelen 4 buurtbewoners in een jury en 1 medewerker van de
wijkteams.

De volksjury beoordeelt de aanvragen die in kader van wijk aan zet ingediend werden met
“gunstig” of “ongunstig” en motiveert haar beslissing. De jury wijst aan de als “gunstig”
geëvalueerde aanvragen een bedrag toe. Het totale toegewezen bedrag kan per oproep de 5.000
euro niet overschrijden. Het toegewezen bedrag kan per aanvraag de 2.500 euro niet
overschrijden.

Nadat de jury geoordeeld heeft, maakt het OCMW met de aanvragers waarvan de aanvraag als
“gunstig” werd beoordeeld, een samenwerkingsovereenkomst op. Die samenwerkings-
overeenkomst is steeds éénmalig en duurt steeds 1 jaar. Vanaf de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst krijgen de aanvragers 1 jaar om hun project uit te voeren.

Bij de uitvoering van het project krijgen de buurtbewoners ondersteuning vanuit de wijkteams. Na
afloop van het project maken ze een inhoudelijk rapport op waarin ze omschrijven of ze de
doelstellingen van hun project gehaald hebben en maken ze een financieel verslag op. In dat
financieel verslag maken de buurtbewoners een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten en
uitgaven. Bij dat financieel verslag voegen ze alle bewijsstukken met betrekking tot betalingen in
kader van het project.

Feitelijke
aanleiding

In het Interreg 2 zeeën project DNA, waar OCMW Kortrijk partner was, werd geëxperimenteerd
met de methodiek van wijkbudgetten. Er werd een oproep gelanceerd waar buurtbewoners uit de
wijken Lange Munte en Sint-Jan konden op intekenen. In elke wijk werd uiteindelijk 1 project
ondersteund en uitgevoerd. In de Lange Munte was dat het project “spijkerpad”. In de Sint-
Jansbuurt was dat het project “buurttuin waterweelde”. Beide projecten werden na afloop positief
geëvalueerd.
Door te werken met wijkbudgetten willen de wijkteams verder de omslag maken van
aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. In plaats van als wijkteam initiatieven te
organiseren voor de buurt, willen we buurtbewoners stimuleren om zelf waardevolle initiatieven
uit te voeren in hun buurt. Het wijkteam neemt hierbij dan de rol van ondersteuner en facilitator



op. Door deze werkwijze te hanteren willen we de sociale cohesie in een buurt opkrikken en het
welzijn van de betrokken buurtbewoners vergroten. Het werken met wijkbudgetten is ook een
uitvoering van het amoedebestrijdingsplan (goede diensten en maatwerk).
Bij het ondersteunen van burgerinitiatieven zijn vaak verschillende Stadsdiensten betrokken.
Daarom werken we bij wijk aan zet nauw samen met andere stadsdiensten door
www.kortrijkspreektendoetmee.be als ingangspoort te gebruiken. Hierdoor zijn Stadsdiensten
onmiddellijk betrokken en kunnen ze hun advies met betrekking tot de initiatieven formuleren nog
voor de effectieve uitvoering formuleren.

Beoordeling Met het initiatief wijk aan zet willen we een aantal beleidsdoelstellingen realiseren:

Armoedebestijdingsplan: coproductie, buurtbetrokkenheid, power to the people op buurtniveau:
“experimenteren met wijkbudgetten. Dit zijn budgetten die bewoners zelf kunnen inzetten op
acties om het welzijn in de buurt te vergroten.”

SMJP: 1.1. Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om leefbaarheid in kwetsbare
buurten te verhogen.

Financiële
toetsing

Budget Gewone werkingsmiddelen.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits uitgaven effectief gebeuren door budgetverschuivingen.

Wetten en
reglementen

 Reglement wijk aan zet

Bijlagen  Reglement wijk aan zet
 Standaard samenwerkingsovereenkomst wijk aan zet
 Stroomdiagram Kortrijk doet mee.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of er al een lijst is met de wijken en wanneer ze concreet aan bod
zullen komen. Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt voor de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het initiatief wijk aan zet en keurt het reglement en de
samenwerkingsovereenkomst goed.
[19 november 2015]

Punt 10 Gebruikersreglement busjes wijkteams. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling De busjes van de wijkteams kunnen door andere sociale organisaties gebruikt worden zonder dat
het OCMW moet opdraaien voor de brandstofkosten en de eventuele kosten die voortvloeien uit
een ongeval.

Feitelijke
aanleiding

De busjes van de wijkteams worden wel eens gebruikt door externe sociale organisaties. (vb:
Akzie, Quindo, Unie der Zorgelozen, …) Dit gebeurt nooit op momenten dat de wijkteams zelf
nood hebben aan de busjes. In regel is dat dus zelden of nooit overdag op werkdagen. In de
overgrote meerderheid van de gevallen is dat ’s avonds of tijdens het weekend.

Dit gebruik verloopt meestal zonder problemen. Heel af en toe loopt er iets fout (ongeveer 1 keer
per jaar) en is er schade aan de busjes. Er was nog nooit een ongeval waarbij andere voertuigen
betrokken waren. Telkens ging het over schade aan een zijkant van een voertuig door
bijvoorbeeld het raken van een paaltje tijdens een manoeuvre.

Tot op heden is er geen gebruikersreglement voor de busjes. Er is alleen de stilzwijgende
afspraak dat enkel organisaties die werken voor/met dezelfde doelgroepen als het OCMW de
busjes kunnen gebruiken.

Het ontbreken van zo’n reglement zorgt ervoor dat alle brandstofkosten en alle kosten bij de
schadegevallen voor rekening van de wijkteams van het OCMW zijn. Dat lijkt ons niet langer
haalbaar.

Beoordeling We moeten een waterdicht en duidelijk gebruikersreglement opstellen en laten tekenen door elke
organisatie die gebruik wil maken van één van onze busjes.
Op die manier rijden onze busjes ook ‘s avonds en tijdens het weekend voor onze doelgroepen en
is het OCMW ingedekt voor kosten te gevolge van schade aan de busjes veroorzaakt door die
organisaties. Ook de brandstofkosten kunnen op die manier op een correcte manier doorgerekend
worden.

Dit gebruikersreglement werd afgetoetst bij de verzekeraar van het wagenpak van het OCMW.



Enkel wanneer een externe organisatie het busje gedurende het jaar op vaste en regelmatige
momenten gebruikt moet dit gemeld worden aan de verzekeringsmaatschappij.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  voorstel voor gebruikersreglement

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de invoering en gebruik van een gebruikersreglement voor verhuur van
de busjes van de wijkteams en keurt het gebruikersreglement goed.
[19 november 2015]

Punt 11 Realisatie van een volksrestaurant kinderopvang en administratief centrum voor het
zorgbedrijf. Voorstel tot goedkeuring voorontwerp, richtlijnen voor de ontwerper en
financieel technisch plan en bouwaanvraag.

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 voor de aanstelling van het ontwerpteam, met name de
open offerteaanvraag.

De opening van de offertes vond plaats op 27 augustus 2015.
Op 27 augustus 2015 kwam de jury samen 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, Buro
II & Archi + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel, best beantwoordde aan de in het
bestek beschreven conceptnota en bouwprogramma.

In zitting van 17 september 2015 gunde de raad de ontwerpopdracht aan team 2: Buro II & Archi
+ I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel. De raad formuleerde in diezelfde zitting
opmerkingen en richtlijnen voor de opmaak van het voorontwerp.

Beoordeling De ontwerper maakte het voorontwerp op aan de hand van de richtlijnen geformuleerd door de
Raad.
De ontwerper geeft een presentatie en licht het voorontwerp toe met daarin de evolutie van het
dossier met name:

 De stappen die reeds gezet zijn en de planning van de volgende stappen.
 De opties die reeds genomen zijn en nog moeten genomen worden.
 Het budget gebaseerd op het oorspronkelijk budget.

Het voorontwerp wordt goedgekeurd met richtlijnen voor de opmaak van het dossier voor de
bouwvergunning.

De raad geeft opdracht aan het ontwerpteam om het masterplan voor de subsidieaanvraag voor
het gedeelte kinderopvang voor te leggen in de raad van 17 december 2015
De raad geeft opdracht aan het ontwerpteam om het dossier voor de bouwaanvraag voor te
leggen in de raad van 17 december 2015.
Het bestek voorziet een schijf van 20% op het ereloon bij voorlegging van het voorontwerp.
De raad vraagt bouwaanvraagdossier voor te leggen op de Raad van 17 december 2015.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien voor ereloon.

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
24.

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

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



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

Eerdere
beslissingen

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

ontwerpteam.
 Raad van 19 september 2015, aanstelling ontwerpteam en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.

Bijlagen  Plannen voorontwerp

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lien Claassen vindt het een mooi ontwerp maar blijft moeite hebben met het budget. Is
het mogelijk om binnen het vooropgestelde budget te blijven. De architecte antwoordt dat een
aantal zaken zijn bij gevraagd die volgens ons niet strikt noodzakelijk zijn. Een aantal andere
opties zoals de renovatie van de kelder en de akoestische wand zorgen dan weer voor bijkomende
functionaliteit die je best op het moment van de bouw uitvoert.

Raadslid David Wemel vraagt of er voldoende plaats voor fietsenstalling wordt voorzien. De
architect verwijst naar de plaatsen beneden in de kelder en naar de stalling buiten het gebouw.
De voorzitter vult aan dat er inderdaad ook voor het volksrestaurant fietsenstalling voorzien moet
worden aan de buitenkant van het gebouw.

Raadslid Stephanie Van Hauwaert verwijst naar de optie van de terras die € 15.000 kost en
vraagt of dit verplicht is door het VIPA. Rik Lambert antwoordt dat de terras geen verplichting is
maar dat VIPA en Kind & Gezin dit wel aangeraden hebben. Ook de medewerkers van de
kinderopvang zien dit als grote meerwaarde.
David Wemel stelt dat hij absoluut pleitbezorger is om het terras te behouden.

Voorzitter Philippe De Coene verwijst naar de mogelijke subsidiering van VIPA ter waarde van tot
€ 800.000 voor 45 plaatsen. In de begroting werd geen rekening gehouden met deze mogelijke
subsidie.

De voorzitter stelt voor om akkoord te gaan met de extra opties op voorwaarde dat als we geen
subsidies van VIPA krijgen, we ofwel besparen op investeringen, ofwel bijkomende
desinvesteringen doen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het voorontwerp goed en geeft opdracht aan het ontwerpteam om aan de hand van
de geformuleerde opmerkingen verder te werken aan het bouwdossier van het totale project.

De raad geeft opdracht aan het ontwerpteam om het masterplan voor de subsidieaanvraag voor
het gedeelte kinderopvang voor te leggen in de raad van 17 december 2015.

De raad geeft opdracht aan het ontwerpteam om het dossier voor de bouwaanvraag op te maken
en voor te leggen in de raad van 17 december 2015.

De raad beslist dat 20% ereloon voor de opmaak van het voorontwerp mag aangerekend worden.
[19 november 2015]

Punt 12 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot stopzetting gunningsprocedure voor perceel 1:
afbraakwerken. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze nieuwe
procedure.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “afbraakwerken” werd op 16 september 2015 een bestek met nr.
20151014/RL/OPMB1 opgesteld door de dienst Facility.



De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 18.675,00 exclusief BTW of € 19.795,50
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524748 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 11.10 uur te bereiken.

Er werden geen offertes ontvangen.
We hebben nochtans 4 aannemers afbraakwerken die in het verleden voor ons offertes maakten,
op de hoogte gebracht van de publicatie van deze overheidsopdracht. We vermoeden dat kleinere
aannemers niet gewoon zijn op elektronische wijze offertes op te maken en in te dienen.
De wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006, art. 26§1 d) laat toe dat indien ingevolge
een aanbesteding geen enkele offerte werd ontvangen en voor zover de oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden, er kan overgegaan worden tot
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.
Rekening houdende met het voorgaande, maakten we een nieuw bestek met nr.
20151221/RL/OPZB1 met dezelfde lastvoorwaarden maar met als gunningswijze
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.675,00 exclusief BTW of € 19.795,50
inclusief 6% BTW.
We stellen voor om de aannemers afbraakwerken vermeld in bijlage, aan te schrijven.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits de aankoopakte verleden wordt vooraleer de werken
starten.

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
35, betreffende het stopzetten of herbeginnen van de gunningsprocedure.

 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, § 3.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen van initiële opdracht
 PV opening van initiële opdracht
 Bestek 20151221/RL/OPZB1
 Lijst aan te schrijven aannemers

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De gunningsprocedure voor de oorspronkelijke opdracht “afbraakwerken” wordt stopgezet en er
wordt een nieuwe procedure gestart.
Het bestek met nr. 20151221/RL/OPZB1 en de raming voor de nieuwe opdracht “Afbraakwerken
Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk”, 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. De raming bedraagt € 18.675,00 exclusief BTW of € 19.795,50 inclusief
6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.
[19 november 2015]



Punt 13 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot gunning perceel 2: aluminium
buitenschrijnwerk.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “aluminium buitenschrijnwerk” werd een bestek met nr.
20151014/RL/OPMB2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.752,10 exclusief BTW of € 64.397,23
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524759 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2016.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Radeca, Meerbos 4 te 9260 Wichelen (€ 30.699,09 exclusief BTW of € 32.541,04 inclusief 6%

BTW);
 FRANCOVERA NV, Hoogweg 46 te 8940 Wervik (€ 42.197,52 exclusief BTW of € 44.729,37

inclusief 6% BTW);

Op 28 oktober 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 laagste bieder, zijnde Radeca, Meerbos 4 te 9260 Wichelen, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 30.699,09 exclusief BTW of € 32.541,04 inclusief 6%
BTW.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 PV opening
 Offerte aannemer
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes



Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 oktober 2015
voor de opdracht “aluminium buitenschrijnwerk”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Radeca, Meerbos 4 te 9260 Wichelen,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 30.699,09 exclusief BTW of € 32.541,04
inclusief 6% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151014/RL/OPMB2.
[19 november 2015]

Punt 14 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot gunning perceel 3: binnenpleisterwerken.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Binnenpleisterwerken” werd een bestek met nr.
20151014/FV/OPMB3 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.930,09 exclusief BTW of € 23.245,90
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524742 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 11.20 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2016.
Er werd slechts 1 offerte ontvangen van Buijs Vlaanderen Pleisterwerken, Berchemstadionstraat
76 bus 6 te 2600 Berchem (€ 10.298,83 exclusief BTW of € 10.916,76 inclusief 6% BTW).
Op 27 oktober 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. Gezien de
offerteprijs lager is dan de raming stellen we voor de opdracht te gunnen.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht
“Binnenpleisterwerken” te gunnen aan de enige bieder, zijnde Buijs Vlaanderen Pleisterwerken,
Berchemstadionstraat 76 bus 6 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 10.298,83 exclusief BTW of € 10.916,76 inclusief 6% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

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, § 3.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 PV opening
 Offerte aannemer
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 oktober 2015
voor de opdracht “Binnenpleisterwerken”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Buijs Vlaanderen Pleisterwerken,
Berchemstadionstraat 76 bus 6 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 10.298,83 exclusief BTW of € 10.916,76 inclusief 6% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151014/FV/OPMB3.
[19 november 2015]

Punt 15 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot gunning perceel 4: buitengevelisolatie met
pleister.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “buitengevelisolatiesysteem met pleister ” werd een bestek met nr.
20151014/RL/OPMB4 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39.628,00 exclusief BTW of € 42.005,68
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524735 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 11.40 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2016.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 B.I.C., Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 29.085,62 exclusief BTW of € 30.830,76 inclusief

6% BTW);
 Buijs Vlaanderen Pleisterwerken, Berchemstadionstraat 76 bus 6 te 2600 Berchem

(€ 25.080,90 exclusief BTW of € 26.585,75 inclusief 6% BTW);
 Ronveaux Renovation, Chemin de Rebonmoulin 16 te 5590 Ciney (€ 49.997,97 exclusief

BTW of € 52.997,85 inclusief 6% BTW);

Op 27 oktober 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 laagste bieder, zijnde Buijs Vlaanderen Pleisterwerken, Berchemstadionstraat 76
bus 6 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 25.080,90 exclusief
BTW of € 26.585,75 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en  Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor



reglementen 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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 PV opening
 Offertes aannemers
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 oktober 2015
voor de opdracht “buitengevelisolatiesysteem met pleister ”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Buijs Vlaanderen Pleisterwerken,
Berchemstadionstraat 76 bus 6 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 25.080,90 exclusief BTW of € 26.585,75 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151014/RL/OPMB4.
[19 november 2015]

Punt 16 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot gunning perceel 5: brandladder en balustrades.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “brandladder en balustrades” werd op 16 september 2015 een
bestek met nr. 20151014/RL/OPMB5 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.462,50 exclusief BTW of € 8.970,25
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524750 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 11.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2016.

Er werd 1 offerte ontvangen van JOMY SA, Rue Bourgogne 20 te 4432 Wihogne (€ 11.413,91
exclusief BTW of € 12.098,74 inclusief 6% BTW). Deze firma is gerenommeerd op vlak aluminium



maatwerk voor veiligheids- en evacuatietoepassingen.

Op 27 oktober 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht
“brandladder en balustrades” te gunnen aan de enige bieder, zijnde JOMY SA, Rue Bourgogne 20
te 4432 Wihogne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.413,91 exclusief BTW of
€ 12.098,74 inclusief 6% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

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, § 4.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 PV opening
 Offerte aannemer
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 oktober 2015
voor de opdracht “brandladder en balustrades”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde JOMY SA, Rue Bourgogne 20 te 4432
Wihogne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.413,91 exclusief BTW of
€ 12.098,74 inclusief 6% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151014/RL/OPMB5 van 16 september 2015.
[19 november 2015]

Punt 17 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot gunning perceel 6: dakwerken.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “dakwerken” werd op 17 september 2015 een bestek met nr.



20151014/RL/OPMB6 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 42.006,39 exclusief BTW of € 44.526,77
inclusief 6% BTW.
De Raad verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524738 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 11.50 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2016.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 DLC Dak- en gevelwerken, Zwinstraat 67 te 8340 Sijsele (€ 65.923,77 exclusief BTW of

€ 69.879,20 inclusief 6% BTW);
 TECTUM CONSTRUCTORS BVBA, Brusselsesteenweg 188A te 9090 Melle (€ 54.134,97

exclusief BTW of € 57.383,07 inclusief 6% BTW);

Op 26 oktober 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 laagste bieder, zijnde TECTUM CONSTRUCTORS BVBA, Brusselsesteenweg 188A te
9090 Melle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 54.134,97 exclusief BTW of
€ 57.383,07 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 PV opening
 Offertes aannemers
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 oktober 2015
voor de opdracht “dakwerken”, opgesteld door de dienst Facility.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde TECTUM CONSTRUCTORS BVBA,
Brusselsesteenweg 188A te 9090 Melle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 54.134,97 exclusief BTW of € 57.383,07 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151014/RL/OPMB6 van 16 september 2015.
[19 november 2015]



Punt 18 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot stopzetting gunningsprocedure voor perceel 7:
bevloeringen. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze nieuwe
procedure.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.

In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Bevloeringen” werd een bestek met nr. 20151014/RL/OPMB7
opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.160,27 exclusief BTW of € 7.589,89
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524737 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 12.10 uur te bereiken.

Er werden geen offertes ontvangen.
We hebben nochtans 4 aannemers vloerwerken die in het verleden voor ons offertes maakten, op
de hoogte gebracht van de publicatie van deze overheidsopdracht. We vermoeden dat kleinere
aannemers niet gewoon zijn op elektronische wijze offertes op te maken en in te dienen.
De wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006, art. 26§1 d) laat toe dat indien ingevolge
een aanbesteding geen enkele offerte werd ontvangen en voor zover de oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden, er kan overgegaan worden tot
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.
Rekening houdende met het voorgaande, maakten we een nieuw bestek met nr.
20151221/RL/OPZB7 met dezelfde lastvoorwaarden maar met als gunningswijze
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.160,27 exclusief BTW of € 7.589,89
inclusief 6% BTW.
We stellen voor om de aannemers afbraakwerken vermeld in bijlage, aan te schrijven.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

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
35, betreffende het stopzetten of herbeginnen van de gunningsprocedure.

 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, § 4.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen van initiële opdracht
 PV opening van initiële opdracht



 Bestek 20151221/RL/OPZB7
 Lijst aan te schrijven aannemers

Stemmen Unanimiteit

Besluit De gunningsprocedure voor de oorspronkelijke opdracht “vloerwerken” wordt stopgezet en er
wordt een nieuwe procedure gestart.
Het bestek met nr. 20151221/RL/OPZB7 en de raming voor de nieuwe opdracht “Vloerwerken
Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk”, 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. De raming bedraagt € 7.160,27 exclusief BTW of € 7.589,89 inclusief 6%
BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.
[19 november 2015]

Punt 19 Renovatie Brugsestraat 34. Voorstel tot gunning perceel 8: buitenaanleg.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad om de woningenrij Handboogstraat 22–24–26–
28–30, eigendom van het OCMW, te verkopen. In nr. 30 worden sedert jaren 8 kamers verhuurd
aan oudere alleenstaande mannen met psychosociale beperkingen en/of een
onthaaltehuiscarrière. In de nrs. 22 en 26 stellen wij resp. 3 en 4 doorgangs- en crisiskamers ter
beschikking. Nr. 24, een huurwoning met 2 verdiepingen is intussen vrij. De woning nr. 28, een
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.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op.
In zitting van 17 september 2015 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed
van de door externe aannemers uit te voeren percelen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Buitenaanleg” werd op 16 september 2015 een bestek met nr.
20151014/RL/OPMB8 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.701,15 exclusief BTW of € 19.823,22
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 september 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De aankondiging van opdracht 2015-524739 werd gepubliceerd op 21 september 2015 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 oktober 2015 om 12.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2016.

Er werden 6 offertes ontvangen:
 Casteleyn en Zonen, Steenovenstraat 80 te 8760 Meulebeke (€ 34.638,46 exclusief BTW of

€ 36.716,77 inclusief 6% BTW);
 Wegenbouw Ockier nv, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne (€ 30.933,53 exclusief BTW of

€ 32.789,54 inclusief 6% BTW);
 Al Verde, Sneppestraat 7 te 8860 Lendelede (€ 26.481,80 exclusief BTW of € 28.070,71

inclusief 6% BTW);
 D'heer, Gentsesteenweg 307a te 9240 Zele (€ 25.629,19 exclusief BTW of € 27.166,94

inclusief 6% BTW);
 Growebo Tack, Ambachtenlaan 11 te 8560 Wevelgem (€ 35.293,19 exclusief BTW of

€ 37.410,78 inclusief 6% BTW);
 Steenhaut, Balland 1 te 8573 Tiegem (€ 22.473,43 exclusief BTW of € 23.821,84 inclusief 6%

BTW);

Op 26 oktober 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 laagste bieder, zijnde Steenhaut, Balland 1 te 8573 Tiegem, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 22.473,43 exclusief BTW of € 23.821,84 inclusief 6% BTW
mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien.

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, § 3.

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.

 Raad van 17 september 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 Lastenboek
 PV opening
 Offertes aannemers
 Tabel rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 oktober 2015
voor de opdracht “Buitenaanleg”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Steenhaut, Balland 1 te 8573 Tiegem,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 22.473,43 exclusief BTW of € 23.821,84
inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151014/RL/OPMB8 van 16 september 2015.
[19 november 2015]

Punt 20 Bouwproject Overleiestraat 41-43 in samenwerking met Antigone. Voorstel tot
opleggen boete wegens laattijdige uitvoering en goedkeuring voorlopige oplevering,
eindafrekening en ereloon architecten.

Feitelijke
aanleiding

Op 30 oktober 2015 vond de voorlopige oplevering plaats.
De voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 500 kalenderdagen. De werken moesten contractueel
beëindigd zijn op 8 april 2015. De werken werden pas op 30 oktober 2015 voorlopig opgeleverd.
Dit betekent een termijnsoverschrijding van 205 kalenderdagen.
Deze termijnsoverschrijding mag door de bouwheer beboet worden volgens onderstaande formule
met een maximum van 5% van het aannemingsbedrag M of € 41.150,78

Boete = 0,45 * M * n² / N² = € 127.055,12 met:
- M = Bedrag oorspronkelijke aannemingssom = € 823.015,54
- n = Aantal kalenderdagen vertraging (automatisch berekend) = 205
- N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang van de
opdracht = 500 kalenderdagen * 0,7 = 350 werkdagen
maar met een maximum van 5% van het aannemingsbedrag M of € 41.150,78.

De aannemer vraagt kwijtschelding van boete voor die termijnsoverschrijding omwille van
volgende argumenten:

1. De wegeniswerken in de Overleiestraat zorgden ervoor dat de werf zeer moeilijk
bereikbaar was. De belevering van beton moest telkens vooraf afgesproken worden met
de wegenisaannemer. Dit leidde tot tijdsverlies en planningsproblemen.

2. Aanpassingen tijdens het bouwproces waar overleg nodig was zoals het inkomgeheel met
extra poort en de aanpassingen aan ramen.

3. Problemen met een te hoog geplaatste gasleiding door Eandis zorgde voor bijkomende
beschermingsmaatregelen. Uiteindelijk werd deze verplaatst met bijkomende afwerking
tot gevolg.

4. Interne problemen qua werfopvolging bij de firma Verhelst.

Ook de architect vraagt een extra ereloon omwille van het uitvoeren van de extra inspanningen



als gevolg van de slechte betonuitvoering van de aannemer. Dit leidde tot een extra opdracht
voor de ingenieur stabiliteit en extra werfvergaderingen en werfcontroles voor de architect.
Ook de termijnsoverschrijding van 205 kalenderdagen leidde tot extra werfvergaderingen.
Daarom vraagt de architect een bijkomend ereloon van €8.925 exclusief 21% BTW.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 16 mei 2013 goedkeuring aan de
gunning van de opdracht “Antigone Sloop en bouw van vijf sociale huurappartementen en een
kantoor” aan Verhelst bvba, Barnestraat 1/a te 8680 Koekelare tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van € 823.015,54 exclusief BTW of € 856.535,07 inclusief BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20130410/sm/OA.

Voorlopige oplevering
De voorlopige oplevering op 13 april 2015 werd geweigerd omdat de afwerkingsfase pas opgestart
was en het pand niet bewoonbaar was (geen lift, geen technische installaties cv-sanitair-
elektriciteit)
Op 30 oktober 2015 konden de werken voorlopig opgeleverd worden.
De ontwerper, Architecten Vande Kerckhove B.V.B.A., Kortrijksestraat 88 te 8501 HEULE stelde
een proces-verbaal op van voorlopige oplevering met uitzondering van de werken vermeld op het
VO6 formulier. Als waarborg voor de uitvoering van deze werken wordt een bedrag van €50.000
ingehouden.

Borg
De eerste helft van borgtocht nr. 726 8592764 02 (Borgstellingskas: KBC Global Services NV) van
€ 41.160,00 mag worden vrijgegeven.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 12 maanden.

Eindafrekening
De ontwerper, Architecten Vande Kerckhove B.V.B.A., Kortrijksestraat 88 te 8501 HEULE stelde
de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 762.472,46 incl. btw
bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming € 848.469,53

Bestelbedrag € 823.015,54

HV in meer + € 5.047,39

HV in min - € 91.611,67

Bijwerken + € 97.660,37

Bestelbedrag na verrekeningen excl. BTW = € 834.111,63

Prijsherzieningen op heden + € -3960,54

Totaal aan BTW + 46.861,10

Totaal incl. BTW = 877.012,20

Reeds gevorderd op heden excl. BTW € 724.526,78

Een deel van de kostprijs wordt betaald door Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat te 8500
Kortrijk. Dit deel bedraagt € 159.293,63 exclusief BTW
Het saldo van de kostprijs wordt betaald door OCMW Kortrijk. Dit deel bedraagt € 670.857,47
exclusief BTW of € 684.266,89 inclusief BTW.

VMSW subsidie
Op de afbraakwerken is op heden 90% van de subsidie gestort of €24.290,24 x 90% =
€21.861,21. De laatste schijf van €2.429,02 wordt vrijgegeven bij goedkeuring van de
eindafrekening en voorlopige oplevering.
Op de nieuwbouwwerken is op heden eveneens 90% van de subsidie gestort of €512.800,67 x
90% = €461.520,60. De laatste schijf van €51.280,27 wordt vrijgegeven bij goedkeuring van de
eindafrekening en voorlopige oplevering.

Vermindering boete aannemer:
In overleg met de ontwerper stellen we voor om voor de aangehaalde argumenten van de
aannemer voor de punten 1,2 en 3 respectievelijk een termijn van 80,40 en 20 kalenderdagen te
aanvaarden en daardoor een onbeboete termijnsoverschrijding van 140 kalenderdagen toe te
staan. De boete zou dan herberekend worden op een termijnsoverschrijding van 65
kalenderdagen. Dit komt neer op een boete van € 12.773,54.
VMSW staat achter de argumentatie van de aannemer en vindt de voorgestelde boete
vermindering aanvaardbaar.

Extra ereloon voor ontwerper
De vraag voor extra ereloon ten bedrage van € 8.925,00 als gevolg van het bijkomende werk
naar aanleiding van de slechte uitvoering van de betonwerken en de termijnsoverschrijding met
205 kalenderdagen, vinden we gerechtvaardigd.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 15.

 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 16 december 2010 inzake de principiële goedkeuring van het project in
samenwerking met Antigone vzw.

 Raadsbeslissing van 20 januari 2011 inzake de gunning van het ontwerp van het sociaal
woonproject aan Avdk architecten Vandekerckhove uit Moorsele.

 Bespreking van het ontwerp in het Vast Bureau van 4 april 2011.
 Raadsbeslissing van 28 april 2011 inzake de goedkeuring van het voorontwerp, de opdracht

om de bouwaanvraag in te dienen en een subsidie aanvraag in te dienen bij VMSW.
 Raadsbeslissing van 15 maart 2012 : Goedkeuring definitief ontwerp en vastleggen wijze van

gunnen Antigone.
 Raadsbeslissing van 21 februari 2013 Goedkeuring wijziging wijze van gunnen bouwproject

Overleiestraat 41-43 i.s.m. Antigone als gevolg van subsidiewijziging.
 Raadsbeslissing van 16 mei 2013 : goedkeuring gunning onder de opschortende voorwaarde

van goedkeuring van VMSW als subsidiërende instantie, aan Verhelst bvba uit Koekelare.

Bijlagen  VO1 - PV van voorlopige oplevering
 VO2 - Eindafrekening
 VO3 - Berekening boete laattijdige uitvoering
 VO4 - Samenvatting verrekeningen
 VO6 – Lijst slecht uitgevoerde werken die in orde gebracht moeten worden.
 Schrijven aannemer Verhelst voor kwijtschelding boete laattijdige uitvoering
 Vraag ontwerper voor extra ereloon.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stephanie Van Hauwaert vindt het eigenaardig dat we een termijnsoverschrijding van
140 dagen onbeboet laten ten opzichte van de aannemer maar daar toch extra ereloon voor de
architect op moeten betalen. Rik Lambert antwoordt dat het gaat om een compromis met de
aannemer in samenspraak met de VMSW. Voor de architect blijft het een feit dat de werken
langer duurden en dat er extra opvolging nodig was. Hier heeft de architect geen fout begaan en
zijn extra ereloon is te rechtvaardigen.

Stemmen Unanimiteit

Besluit De opdracht “Antigone Sloop en bouw van vijf sociale huurappartementen en een kantoor” wordt
voorlopig opgeleverd. Er wordt €50.000 ingehouden op de verschuldigde bedragen als waarborg.
De eerste helft van borgtocht nr. 726 8592764 02 van € 41.160,00 mag worden vrijgegeven.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Antigone Sloop en bouw
van vijf sociale huurappartementen en een kantoor”, opgesteld door de ontwerper, Architecten
Vande Kerckhove B.V.B.A., Kortrijksestraat 88 te 8501 HEULE, waaruit blijkt dat de werken een
eindtotaal bereikten van € 834.111,63 exclusief BTW of € 867.817,24 inclusief BTW.
De herberekening van de boete voor laattijdige uitvoering door de aannemer wordt aanvaard en
bedraagt € 12.773,54.
Het extra ereloon €8.925 excl. 21% BTW voor de ontwerper wordt aanvaard.
[19 november 2015]

Punt 21 Restauratie Begijnhof – Fase 5: Sint-Annazaal. Voortel tot goedkeuring eindafrekening.

Feitelijke
aanleiding

Voor het afhandelen van het restauratiedossier en de aanvraag van het saldo in het
subsidiedossier dient vóór 14 december 2015 het afrekeningsdossier te worden doorgestuurd naar
het centraal bestuur van Onroerend Erfgoed.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 september 2011 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Begijnhof fase 5,



restauratie Sint-Annazaal”, met name de openbare aanbesteding.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 september 2011 goedkeuring
aan de gunning van deze opdracht aan Algemene Ondernemingen E.G. Verstraete & Vanhecke nv
uit Wilrijk tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.625.767,38 exclusief
21 % BTW. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 332.

De ontwerpers, Architecten Philippe Pauwels en Monique Stoop, stelden een proces-verbaal op
van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 24 juni 2014.
De Definitieve Oplevering werd tweemaal geweigerd omdat niet aan alle opmerkingen van de
Voorlopige Oplevering werd voldaan, nl. op18/06 2015 en op 28/08/2015. Het proces verbaal van
de Definitieve Oplevering werd opgemaakt op 12 oktober 2015.

De ontwerpers, Philippe Pauwels en Monique Stoop, beoordeelden de eindafrekening, waaruit
blijkt dat het eindbedrag van de werken € 2.065.694,56 inclusief BTW bedraagt, als volgt
gedetailleerd:

Bestelbedrag 1.625.767,38

Hoeveelheden in min t.o.v. goedgekeurd bestelling bedrag - 326.843,90

Overschrijding van V.H. 24.435,74

Verrekeningen & supplementaire werken 343.515,11

Totaal exclusief herzieningen en exclusief BTW 1.666.874,33

Herzieningen 40.311,26

Algemeen totaal inclusief herziening exclusief 21%BTW 1.707.185,59

Algemeen totaal inclusief herziening en 21%BTW 2.065.694,56

Hetzij een overschrijding ten opzichte van het bestelbedrag van 2,53%
Het deel dat wordt gesubsidieerd wordt gelimiteerd op 80% van de subsidieerbare posten zodat
maximaal € 1.301.252,45 als subsidie wordt toegekend.
Het saldo van de kostprijs wordt betaald door OCMW Kortrijk. Dit deel bedraagt € 764.442,11
inclusief BTW.

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 15.

 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen.

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Begijnhof fase 5
Restauratie Sint-Annazaal”, opgesteld door de ontwerpers, Architecten Philippe Pauwels en
Monique Stoop, Beverlaai 49 te Kortrijk en Rue Terraque 35 te Wannebecq, waaruit blijkt dat de
werken een eindtotaal bereikten van € 1.707.185,59 exclusief BTW of € 2.065.694,56 inclusief
21% BTW.
[19 november 2015]

Punt 22 Restauratie Begijnhof – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-
Maartenskerkhof. Voortel tot goedkeuring meerwerken.

Feitelijke
aanleiding

De opdracht voor restauratiewerken van fase 6 in de restauratie van het Begijnhof werd gegund
aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Vandendorpe Arthur NV, Groene-Poortdreef 40 te 8200
BRUGGE, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van €1.363.170,38 exclusief
BTW of €1.444.960,60 inclusief 6% BTW.
De uitvoering gebeurt overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met



nr. 20140113/FV/OA. De hierin voorziene vermoedelijke hoeveelheden voor de ruwbouwwerken,
vooral de metselwerken, zijn ruim onvoldoende om de noodzakelijke werken uit te voeren. Dit,
samen met enkele kleinere meerwerken leidt tot een substantiële budgetoverschrijding van het
goedgekeurde aanbestedingsbedrag met € 224.522,59 exclusief BTW, of
€ 237.993,95 inclusief BTW.

Beoordeling Bij de ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6:
woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof” werd door architecten
Philippe Pauwels en Monique Stoop een raming gemaakt van de te voorziene restauratiewerken,
waarbij vooral een deel metselwerken ontoereikend is voorzien in sommige woningen, of in
andere woningen niet was voorzien.
Vermits de metselwerken in een nog slechtere toestand verkeren dan wat visueel kon worden
vastgesteld bij de opmaak van het lastenboek, ingediend in 2011, resulteert dit in een
substantiële overschrijding van de voorziene hoeveelheden met een grote repercussie op de
kostprijs. De hieraan gekoppelde bijkomende uitvoeringstermijn van 73 werkdagen werd in de
raadzitting van augustus 2015 reeds goedgekeurd.

Op vraag van het bestuur heeft de aannemer schriftelijk bevestigd dat hij in geen geval andere
kosten zal doorrekenen, met uitzondering van de wettelijke prijsherziening.

Naast de reeds goedgekeurde meerwerken tijdens de werfvergaderingen ten bedrage van
€ 26.331,09 is er tevens een bedrag van € 198.191,50 te voorzien voor overschrijding van de
vermoedelijke hoeveelheden in het lastenboek. Dit betekent een totaal in meer van
€ 224.522,59, een verhoging met 16,47 % ten opzichte van het aanbestedingsbedrag van
€1.363.170,38 exclusief BTW. Inclusief BTW is er op vandaag een budgetoverschrijding met
€ 237.993,95 te begroten.

Alle bijkomende werken zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een degelijke restauratie en
werden door de architecten nagezien en correct bevonden op basis van het uitgevoerde tot en
met augustus 2015 (vorderingstaat 12) .De voorlopige nota van 3 juli 2015, werd geactualiseerd
met de gegevens van de vorderingstaat 12.

Ook al zijn deze meerwerken grotendeels betoelaagbaar, toch kunnen zij niet worden
gesubsidieerd. Bij aanbesteding werd het plafond van de subsidie vastgelegd op basis van het
laagste bedrag: in dit geval is dat de aanbesteding. Er is geen mogelijkheid tot aanvraag van
bijkomende betoelaging voor 10% onvoorzienbare meerwerken binnen een meerjarig
subsidiedossier.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 24.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 17 februari 2011: goedkeuring restauratiedossier - inleiding voor subsidiëring - goedkeuring
wijze van gunnen

 20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 6.
 24 april 2014: Goedkeuring gunning fase 6.
 27 augustus 2015: goedkeuring termijnverlenging Begijnhof fase 6

Bijlagen  Nota van nazicht door architecten i.v.m. meerwerken.

Stemmen Unanimiteit

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan de meerwerken met budgetwijziging van € 224.522,59 exclusief
BTW of € 237.993,95 inclusief BTW voor de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase
6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof”.
[19 november 2015]



Punt 23 Verkoop landbouwgrond in Komen-Waasten. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Verkoop in 2009
Het OCMW heeft in 2009 een perceel industrieel uitbreidingsgebied verkocht aan NV Clarebout
Potatoes. Het perceel had een oppervlakte van 2ha 18a 29ca en werd verkocht aan € 23/m² of €
502.067 voor de totale oppervlakte.

Naast het industrieel uitbreidingsgebied werd een stuk landbouwgrond verkocht voor de aanleg
van wegenis om de mobiliteit te verbeteren en voor de aanleg van ondergrondse leidingen tot aan
de Leie. Deze bijkomende verkoop bracht € 18.587,50 op. Dit zorgde voor een totale opbrengst
van 520.654,50 euro.

Nieuwe vraag
Clarebout Potatoes NV vraagt om de landbouwgronden aanpalend aan het bedrijf (percelen met
nummers 963/A, 964/A, 965/A, 966/B en 967) te verwerven voor de oprichting van een vrieshal
voor opslag van afgewerkte producten, voor de aanleg van een bijkomende parking voor
vrachtwagens, voor de aanleg van groenzones rond het bedrijf en buffering van regenwater.
Het gaat om 8 ha 55 a 21 ca.

Deze percelen worden samen met nabijgelegen perceel nr. 92/A (opp. 9ha 98a 50ca) verpacht
aan de heer Francis Bonte (BVBA Bontagri). Bontagri levert aardappelen aan de firma Clarebout
Potatoes NV. De verstandhoudingen tussen beide bedrijven zijn positief.

Beoordeling Uitbreiding mogelijk volgens wetgeving Waals Gewest
De uitbreiding van het bedrijf op landbouwgrond is mogelijk op basis van art. 111 van de
CWATUPE (Code Wallon de l’ Aménagement du Territoire, de l’ Urbanisme, du Patrimoine et de l’
Energie): de gronden blijven de bestemming van landbouwgrond hebben maar het bestaand
aanpalend bedrijf kan met max. 50% van zijn oppervlakte uitbreiden.

Principieel akkoord raad 16/10/2014
De raad ging in zitting van 16 oktober 2014 principieel akkoord met de verkoop van de
landbouwgrond gelegen in Komen-Waasten op voorwaarde dat :

 de waardering van de grond rekening houdt met het mogelijke gebruik als industriezone,
 de onderhandelingen met de pachter over de uitwinningsvergoeding en de termijn van

vrijmaking gebeuren door de koper,
 de verkoop gebeurt met mededinging conform de geldende wetgeving voor openbare

besturen.

De raad machtigde de voorzitter en de waarnemend secretaris om verder onderhandelingen te
voeren met de firma Clarebout Potatoes NV en gaf opdracht aan de patrimoniumdienst om aan
het registratiekantoor van Moeskroen een schatting van de gronden aan te vragen. Deze
schatting moet rekening houden met het mogelijke gebruik als industriezone.

Mandaat van het vast bureau 05/03/2015 en 22/10/2015
De waarnemend secretaris kreeg op 5 maart 2015 van het vast bureau mandaat om te
onderhandelen over een instelprijs in een gedifferentieerde samenstelling: industriegrond, goede
landbouwgrond, waterzieke landbouwgrond.
De onderhandeling werd verdergezet met mandaat van het vast bureau van 22 oktober 2015.
Er werd een akkoord bereikt over de instelprijs voor de globale oppervlakte en niet meer voor een
gedifferentieerde prijs: 1.859.000 euro. De voorwaarde gesteld door het vast bureau dat de
eventuele realisatie van een meerwaarde in een latere verkoop ten goede moet komen van het
OCMW of zijn opvolgers, vervalt.

Diverse stappen in het dossier
Om een volledig zicht te hebben op het dossier werd contact genomen met diverse instanties en
betrokken partijen, met name: de bewoners en bestuur van het Franse nabijgelegen dorp
Deûlémont, de Natuurpuntkoepel, het stadsbestuur van Komen-Waasten, het Waals Gewest en de
eigenaar van het bedrijf Clarebout Potatoes.

Aanleg van een kaaimuur
Het Waals Gewest heeft al 15 jaar plannen om op de betrokken percelen, eigendom van het
OCMW, aan de Leie te Waasten, een kade aan te leggen voor laden en lossen van binnen-
vaartschepen. Bedoeling is om de regio via die kade te ontsluiten voor vervoer via binnenvaart.
Deze ontwikkeling is nu in een stroomversnelling gekomen door het Europees programma 2014-
2020 voor “la Wallonie Picarde”. Daarvoor trekt Europa 102 miljoen euro uit, waarvan 3,4
miljoen voor de aanleg van een kaaimuur langs de Leie op de percelen van het OCMW en de
toegangsweg. De kaaimuur zal 235 meter lengte hebben en plaats bieden aan 2 boten van
2000 ton, in de toekomst te evolueren naar boten van 4500 ton.
Het overheidsagentschap “Port Autonome du Centre et de l’Ouest” (PACO) voert de werken
uit. Financiering: 40% Europa, 50% Waals Gewest, 10% PACO.
De werken moeten aanvangen ten laatste het vierde trimester van 2016 en gefinaliseerd zijn in
april 2018.



De werken situeren zich in het Europees project “Seine Nord”. Het gaat om de modernisering
van de Leie als waterweg als verbinding tussen de Seine en de Schelde. Als dusdanig zijn
deze werken van groot economisch belang voor zowel het Waalse als het Vlaamse Gewest.
Gezien de krappe timing (realisatie april 2018), wenst PACO deze gronden snel te verwerven.
Eind 2016 moet PACO eigenaar zijn. Het Aankoopcomité van het Waals Gewest zal de aankoop
regelen, maar heeft een jaar nodig om dit te realiseren.

Overwegingen en conclusies
In dit dossier werd ruimschoots de tijd genomen om de diverse belangen die hierbij te pas
kwamen te aanhoren en af te wegen.

- De verkoop biedt voor het OCMW een uitzonderlijke gelegenheidswaarde. Deze
uitzonderlijke opbrengst komt ten goede aan de sociale projecten die het OCMW zal
realiseren.

- Er is tegen de uitbreidingsplannen van het bedrijf Clarebout Potatoes groot protest
gerezen vanwege omwonenden. Zij klagen over geur-, lawaaihinder, verkeersdrukte en
visuele hinder van de grote vriesloods. Vooral in de Franse gemeente Deûlémont is de
ongerustheid groot. Zij vrezen voor de leefbaarheid van hun dorp als de tweede
vriesloods er komt. Het OCMW-bestuur pleegde overleg met de inwoners van Deûlémont
en hun politieke vertegenwoordigers en deed ook een plaatsbezoek.

- Een deel van het beoogde stuk grond ligt langs de Leie en wordt door natuurverenigingen
als zeer waardevol ingeschat. Het OCMW-bestuur had een onderhoud met Natuurpunt.
Zij hebben het over lozing van vuil water in de oude Leiearm en over de schending van
een waardevol stuk natuur in de Leievallei. De gronden langs de Leie zijn waterrijk en
omvatten een biotoop met specifieke flora en fauna.

- Het gemeentebestuur Komen-Waasten staat achter de uitbreiding van het bedrijf.
Deze brengt bijkomende werkgelegenheid met zich mee. Er worden 50 bijkomende
aanwervingen verwacht in de komende 2 jaar. Het OCMW-bestuur had contact met de
burgemeester van Komen-Waasten. Hij relativeert de klachten van de omwonenden en
benadrukt de inspanningen van het bedrijf om de hinder te beperken.

- Het bedrijf Clarebout Potatoes zegt de best beschikbare technieken aan te wenden om
lawaai- en geurhinder te bestrijden. Het OCMW-bestuur had contacten met de
bedrijfsleiding en met de verantwoordelijke voor de klachtenopvolging. Klachten worden
geregistreerd en onmiddellijk opgevolgd. Het bedrijf wil extra inspanningen leveren voor
de landschappelijke inkleding van de bedrijfsgebouwen, om zo de visuele hinder te
beperken.

- Het Waals Gewest (PACO) zal een kaaimuur aanleggen op een gedeelte van de
betrokken gronden, ten behoeve van transport over de waterwegen (zie hoger). Daartoe
zal het Waals Gewest deze gronden in eigendom verwerven, zo nodig via onteigening.
De verkoop van de gronden aan een particuliere eigenaar staat deze plannen niet in de
weg.

Na het horen van alle betrokkenen en belanghebbenden zijn volgende conclusies te trekken:
- Door de plannen van het Waals Gewest om op de site een kaaimuur van 235 meter aan

te leggen en een toegangsweg, weten we met zekerheid dat deze site hoe dan ook voor
economische doeleinden zal worden ontwikkeld. Op deze ontwikkelingen heeft het
OCMW geen vat meer.

- Het OCMW heeft oor naar de verzuchtingen van de natuurverenigingen en omwonenden
en zal bij het bedrijf Clarebout Potatoes aandringen op de landschappelijke inkleding van
de bedrijfsgebouwen en op de voorkoming en bestrijding van de geur- en lawaaihinder.

- De aanleg van de kade zal het wegtransport aanzienlijk verminderen, waardoor de
verkeersdrukte in de omgeving zal afnemen.

- Het OCMW zal bij het Waals Gewest erop aandringen om snel in dialoog te gaan met de
omwonenden omtrent de ontwikkeling van de site.

Financiële
toetsing

Budget 1.425.000 euro ingeschreven in het financieel meerjarenplan

Visum ontvanger

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 16 oktober 2014: principiële beslissing tot verkoop.

Besluitvormings-
proces

 Vast bureau van 5 maart 2015
 Vast Bureau 22 oktober 2015

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel wenst zich te onthouden omwille van volgende argumenten:
1. Bij een eventuele toekomstige onteigening zal de heer Clarebout het bedrag per m²

krijgen die hij betaald heeft. Wij stellen daarom voor om geen globale prijs per m² te
vragen maar met een gedifferentieerde prijs per zone.

2. Indien de prijzen per zone gedifferentieerd worden zal een andere partij misschien
interesse hebben om een zone te kopen, bijvoorbeeld aangelanden of mensen die een
belang in de buurt hebben.

3. De beloften van het bedrijf Clarebout tot opvolging van de klachten en de hinder te
beperken houden geen enkele garantie in voor de omwonenden.



De voorzitter antwoordt dat er dan een groter risico is dat een van de percelen niet verkocht kan
worden en dan blijft het OCMW ermee zitten. Bij een onteigening wordt niet zomaar het betaalde
bedrag gegeven meer er wordt rekening gehouden met de objectieve waarde van de grond.

Stemmen Onthouding door raadslid David Wemel.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkoop van de landbouwgrond (percelen met nummers 963/A,
964/A, 965/A, 966/B en 967) gelegen in Komen-Waasten onder volgende voorwaarden:

 De verkoop gebeurt met volgende instelprijs: 1.859.000 euro

 De onderhandelingen met de pachter over de uitwinningsvergoeding en de termijn van
vrijmaking gebeuren door de koper,

 De verkoop gebeurt met mededinging conform de geldende wetgeving voor openbare
besturen.

 Bij aanwending van de gronden voor industriële doeleinden, zal de koper aandacht
hebben voor de landschappelijke inkleding van de op te richten bedrijfsgebouwen en er
alles aan doen om hinder, van welke aard ook, voor de omwonenden te voorkomen, te
beperken en te bestrijden.

De raad stelt notaris Thevelin, Gentstraat 12 te 8957 te Mesen aan om de procedure van
mededinging te organiseren en de akte te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en de waarnemend secretaris hem te vertegenwoordigen bij het
verlijden van de akte.

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

Punt 24 Vacantverklaring bij interne personeelsmobiliteit brugfiguur flankerend onderwijs +
vastleggen selectieprocedure.

Feitelijke
aanleiding

Vrijkomen van 1 voltijdse functie brugfiguur doordat huidige titularis doorschuift naar nieuwe
vlinderfunctie brugfiguur

Beoordeling In de raad van 25 juni 2014 werden 3,25 VTE functies brugfiguren vacant verklaard. In de zitting
van 27 november 2014 nam de raad akte van de aanstelling van deze brugfiguren en werd dit
equivalent opgetrokken naar 3,75 VTE. In dezelfde zitting werd een werfreserve aangelegd voor
deze functie.

In het College van Burgemeester en Schepenen van 5 oktober 2015 werd beslist tot uitbreiding
van het team brugfiguren met 1 VTE vlinderfunctie brugfiguur. Deze vlinderfunctie zal de scholen
bedienen die momenteel niet over een vaste brugfiguur beschikken. De brugfiguur die nu de
scholen Sint Amands Noord en De brug bedient, geeft te kennen deze vlinderfunctie te willen
opnemen waardoor er 1 VTE als vaste brugfiguur vrij komt.

Momenteel staan er nog 3 personen op de werfreserve voor de functie van brugfiguur. Deze 3
personen geven echter aan niet te willen ingaan op het aanbod, maar toch hun plaats te willen
behouden op deze werfreserve. De personeelsdienst werd hiervan vorige week op de hoogte
gebracht.

Een snelle invulling van de functie brugfiguur dringt zich op.

Bij de vorige selectieprocedure werd de functie van brugfiguur ingevuld bij werving en schreven
zich 180 kandidaten in. De interesse van interne medewerkers was toen zeer groot, 8 van hen
namen uiteindelijk deel aan de selectieprocedure, maar 7 slaagden niet.

We vragen de raad daarom om de functie van brugfiguur flankerend onderwijs vacant te verklaren
en voor de invulling te kiezen voor een procedure van interne personeelsmobiliteit i.p.v. werving.
Dit om interne medewerkers maximaal kansen te geven en een snelle invulling van de functie te
garanderen.

Interne personeelsmobiliteit is de definitieve heraanstelling van een personeelslid in een vacante
betrekking.

Tevens vragen we de raad de selectieprocedure voor deze functie vast te leggen.

Financiële Budget Niet van toepassing.



toetsing Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad verklaarde op 25 juni 2014 de functie van brugfiguur flankerend onderwijs vacant
(3,25 VTE’s)

 de raad nam op 27 november 2014 akte van de aanstelling van de brugfiguren en legde
eveneens de werfreserve voor deze functie vast

Stemmen Unanimiteit

Besluit De raad beslist:

1. De functie van brugfiguur flankerend onderwijs vacant te verklaren en contractueel in te
vullen via interne personeelsmobiliteit (niveau B1-3), 1VTE

2. De selectieprocedure voor de functie brugfiguur als volgt vast te leggen:

 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 contractueel 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 toelatingsvoorwaarden 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

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

3. De selectieprocedure voor de functiespecifieke zaken voor brugfiguur vast te leggen als volgt:

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

o minimum 12 maanden schaalanciënniteit (op B niveau) en een gunstig
evaluatieresultaat

 de selectiecriteria zijn:

 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 resultaatsgerichtheid

 de selectietechnieken zijn:

 een gezamenlijke schriftelijke en mondelinge proef waarin de nodige competenties
getoetst worden

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef en mondelinge proef worden samen als één geheel gequoteerd
 de kandidaten dienen 60% in totaliteit te halen om geslaagd te zijn

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:



 verspreiding van de vacature 20 november 2015
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 6 december 2015
 schriftelijke + mondelinge proef week van 14 december
 aanstelling in de Raad 17 december 2015

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Geert Saelens, onderwijsregisseur, dienst jeugd en onderwijs stad Oostende, extern
 Katrien Verhaeghe, teamcoach Welzijn en Kinderopvang, intern
 Hanne Verledens, Onderwijsopbouwwerk stad Kortrijk, extern
 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 17 december
2015

 aanstelling in de raad van 17 december 2015
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