
VERSLAG

Openbare zitting van 17 december 2015

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

Verontschuldigd: Raadsleden: Yann Mertens en Hilde Overbergh.

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van 19 november 2015 wordt goedgekeurd.

Tussenkomst van raadslid David Wemel.
Hij betreurt het dat de constructieve samenwerking in de OCMW-raad volledig in tegenstelling was
met de discussie in de gemeenteraad van 14/12 jl. betreffende het budget en meerjarenplan. Op
de gemeenteraad werd de begroting van het OCMW niet besproken waar de oppositie bij was. Het
raadslid vindt dat zijn openheid misbruikt werd. Verder wijst hij erop dat hij het gevraagde
overzicht van de toekomstige verkopingen nog niet gekregen heeft.

Antwoord van voorzitter Philippe De Coene.
Hij heeft de begroting op de gemeenteraad met evenveel enthousiasme gepresenteerd als in de
OCMW-raad. De gemaakte opmerkingen heeft hij alleen gehoord op de gemeenteraad en niet in
de OCMW-raad, waar we nochtans zeer transparant geweest zijn. Alle afspraken omtrent het
budget en meerjarenplan zijn toegelicht in de raad. Het enige nieuwe element was dat er binnen
de meerderheid ook vragen werden gesteld over de periode na 2019. Samen met de financieel
beheerder heeft de voorzitter geprobeerd om aan te tonen dat de begroting ook dan rond zou
geraken. Verder waren er geen nieuwe stukken in het dossier.
De voorzitter betreurt het ten zeerste dat, ondanks de grote transparantie en de uiterste
zorgvuldigheid en bekwaamheid van de financieel beheerder bij de opmaak van het budget en
meerjarenplan, hij moest vaststellen dat sommige partijen onze begroting een “casinobegroting”
noemden.
Met betrekking tot de bouw van de woonzorgcampus in Bellegem zijn er aanwijzingen dat
aannemingsdossier gunstiger zou kunnen zijn dan geraamd. We hebben ook inspanningen
geleverd om het budget van de site Gheysens onder controle te krijgen zoals gevraagd door de
gemeenteraad bij de goedkeuring van de vorige begroting. Het budget van dit project werd
gehalveerd van 12 naar 6 miljoen.
In de gemeenteraad werd geopperd dat er hier geen transparantie is maar dit is onzin. Onze
openheid hier is uniek, denk maar aan de tweedaagse met de raadsleden en het MAT. Ik vraag
mij af of we dit nog moeten doen. Men kan niet zacht zijn in de ene vergadering en hard in de
andere vergadering over dezelfde onderwerpen.

Raadslid David Wemel verduidelijkt dat in de gemeenteraad geopperd werd dat er nieuwe
inzichten en afspraken werden gemaakt omtrent het evenwicht van de begroting maar dat nog
niet geweten mocht zijn wat die precies waren. Wij hebben gevraagd om ernstig met de zaken om
te gaan. Als wij dan het signaal krijgen van een schepen dat ze ernstige vragen heeft is het toch
normaal dat wij ons afvragen wat die precies zijn en wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Voorzitter Philippe De Coene vraagt zich af of bepaalde gemeenteraadsleden wel de standpunten
van hun partij-collega’s in de OCMW-raad hebben gevraagd. Hij betreurt het dat over de
financiële meevallers, zoals de verkoop in Komen-Waasten, met geen woord gerept werd.
[17 december 2015]

Punt 2 Oprichting Zorgbedrijf OCMW-vereniging titel 8 hfdst.1 OCMW-decreet – opdracht tot
opmaak statuten en opdracht tot verlenen van procesbegeleiding.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW heeft de intentie om de zorgactiviteiten te verzelfstandigen in een zorgbedrijf onder de
juridische vorm van een OCMW-vereniging titel VIII hfdst.1OCMW-decreet. Streefdatum voor de
oprichting is 1 januari 2017.
Er dienen ontwerp-statuten te worden opgemaakt en een ontwerp – beheersovereenkomst met de
Stad. Daarnaast is er nood aan ondersteuning voor de voorbereiding van de overdrachten van
personeel, exploitatie, goederen, voor de financiële structuur en organisatiestructuur van het
zorgbedrijf.



Beoordeling Eerste opdracht: juridische begeleiding
Mr. Tom De Gendt uit Leuven is gespecialiseerd in OCMW-verenigingsvormen en in de zorgsector.
Hij begeleidde ondermeer de oprichting van het zorgbedrijf Roeselare. Mr. De Gendt maakte de
juridische voorstudie voor het OCMW Kortrijk in het onderzoek naar de meest adequate
rechtsvorm voor het zorgbedrijf.
Gezien de zeer gespecialiseerde materie en gezien de ervaring en de kennis van Mr. De Gendt,
stellen we voor aan hem de opdracht te geven tot de juridische begeleiding, opmaak van statuten
en van de beheersovereenkomst.

Tweede opdracht: procesbegeleiding
Er werd aan drie organisaties bekend met de zorgsector een offerte gevraagd:

- Probis Consulting, Legeweg 157 H1-1, 8020 Oostkamp
- Kantoor Mr. Tom De Gendt (Wim Vanhecke), Sint Geertruiabdij 8 te 3000 Leuven
- JVD Zorgmanagement (Jean Vandorpe), Guido Gezellelaan 32, 8210 Loppem

De opdracht voor de procesbegeleiding houdt in:
- Voorbereiding van de overdrachten van personeel, roerende en onroerende goederen,

exploitatie, financiën, erkenningen, contracten, verbintenissen naar het zorgbedrijf
- Stappenplan voor de implementatie van de overdrachten
- Blauwdruk van de organisatiestructuur

Er wordt gevraagd aan de procesbegeleider om op afroep te werken tegen een dagprijs. We
rekenen aan een dag per week gedurende zes maanden (januari – juni 2016 = 24 dagen).
We schatten de kost van de opdracht aan een dagprijs van 1.000 euro voor 24 dagen op 24.000
euro. Overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten kan hiervoor prijs gevraagd worden in
een onderhandelingsprocedure, zonder bestek (opdrachten <30.000 euro).
Er wordt aan de drie bieders een offerte gevraagd en tevens wordt met alle drie de bieders een
gesprek gevoerd.

De procesbegeleider zal de interne werkgroepen en het managementteam assisteren die de
oprichting van het zorgbedrijf voorbereiden.

Offertes

Prijs

Bieder Dagrijs
excl. 21% BTW

Totaalprijs voor 24
dagen excl. BTW

Probis Consulting 952 22.848

Kantoor De Gendt
(Wim Vanhecke)

790 18.960

JVD Zorgmanagement
(Jean Vandorpe)

700 16.800

Dienstverlening

Zie de offertes in bijlage.

De offertes van JVD Zorgmanagement en Kantoor De Gendt zijn het meest volledig en bieden een
duidelijk overzicht op het plan van aanpak en op de kostprijs.
De offerte van Probis is vrij algemeen en minder concreet.

In het plan van aanpak en methode lopen de offertes van JVD zorgmanagement en Kantoor De
Gendt gelijk. Bij de bepaling van de primaire processen is het kantoor De Gendt concreter in het
benoemen van de domeinen die moeten worden aangepakt.
JVD Zorgmanagement biedt de laagste dagprijs, maar heeft 34 dagen nodig om het hele traject te
realiseren. Dat brengt de totale kostprijs op 23.800 euro excl. BTW
Juridische aspecten zitten niet in de scope van JVD Zorgmanagement.

Op basis van de offertes en de gesprekken met de drie bieders, concluderen we dat de offerte van
kantoor De Gendt de economisch meest voordelige is, omwille van de volgende redenen:

- De ervaring van het kantoor met oprichting van een zorgbedrijf en met fusies in de
zorgsector. Het kantoor weet wat moet gebeuren, wat de prioriteiten zijn, en kent de
weg naar de diverse betrokken overheidsinstanties.

- De voortdurende interferentie tussen de juridische begeleiding en de procesbegeleiding
(bv. voor de overdrachten patrimonium, BTW-materie, opmaak RPR, RIZIV,
erkenningen). Het Kantoor De Gendt is juridisch beslagen in alle aspecten van de
operatie.

- De duidelijke en korte-lijn communicatie tussen juridische begeleiding en
procesbegeleiding. Het Kantoor De Gendt zal optreden als een team dat wederzijds
toegang heeft tot beide dossiers en dat volledig op elkaar is ingespeeld.

- De krappe timing vergt een ervaren en gespecialiseerde begeleiding van personen die
weten wat er moet gebeuren. De ervaring van het kantoor De Gendt zal ook de totale



kostprijs drukken.
- De garantie op resultaat is de hoogste door de ervaring van het bureau en door de

teamvorming.

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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

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

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

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

Bijlagen  Offertes (zie extranet)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  Goedkeuring wordt verleend aan de gunningsvoorstellen voor de opdracht tot opmaak
statuten en beheersovereenkomst en opdracht tot verlenen van procesbegeleiding bij de
oprichting Zorgbedrijf OCMW-vereniging titel 8 hfdst.1 OCMW-decreet

 De opdracht tot juridische begeleiding van de oprichting van een OCMW-vereniging titel 8
hfdst.1 OCMW-decreet, opmaak van de ontwerp-statuten en de beheersovereenkomst wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder namelijk: Mr. Tom De Gendt, Sint
Geertruiabdij 8 te 3000 Leuven.

 De opdracht voor de procesbegeleiding ter voorbereiding van de oprichting van het
zorgbedrijf wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, namelijk het kantoor
De Gendt Advocaten (Wim Vanhecke), Sint-Geertruiabdij 8 te 3000 Leuven, tegen een
dagprijs van 790 euro exclusief BTW.

[17 december 2015]

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

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 17 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 10.610,95 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

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

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart en 17
september 2015 heeft de Raad 140 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard.
Voortgangsrapportering:



aantal dossiers

vereffend 63

afbetaling 36

verkoop gepland 3

Centraal Bestand Beslagberichten 0

niet uitvoerbaar 23

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 2

collectieve schuldenregeling 9

uitverkocht 4

140

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Stemmen Unanimiteit

Besluit Met betrekking tot de lijst van 17 invorderingsdossiers (totaal 10.610,95 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
[17 december 2015]

Punt 4 Voorstel tot aangaan leningen na onderhandelingsprocedure.

Feitelijke
aanleiding

Vermoedelijke thesauriebehoeften einde december 2015

Beoordeling De Raad besliste in zitting van 15 oktober 2015 om met KBC een onderhandelingsprocedure te
voeren voor het aangaan van leningen voor een totaal van 3.000.000EUR.
Uitgangspunt hierbij was de overeenkomst met KBC van november 2014 waarbij na
aanbestedingsopdracht aan KBC als beste bieder leningen werden toegewezen voor een totaal van
6.000.000EUR. De rentevoet voor leningen op 20 jaar was hierbij bepaald als een marge van 81
basispunten op de IRS-rentevoet. KBC was hiermee toen beduidend lager dan de 2 andere
bieders zijnde Belfius en ING.

Na onderhandeling heeft KBC voor 3.000.000EUR leningen op 20 jaar tegen vaste rentevoet
volgende offerte gedaan:

Af te lossen via annuïteiten met semestriële rente
Eerste kapitaalaflossing op 30 juni 2017
Voorziene eerste intrestbetaling op 30 juni 2016
Renteformule: 360/360
Op te nemen uiterlijk einde februari 2016
Rentevoet:

 Basis: op basis van IRS ASK Duration met een kredietmarge van 66 basispunten of
0,66%

 Alternatief: vaste rentevoet van 1,77% inclusief kredietmarge mits het OCMW beslist
voor 21 december 2015. Als de marktrente in deze tussenperiode nog zou dalen, dan
wordt de intrestvoet bij vastlegging van de lening bepaald overeenkomstig de
basisvoorwaarde.

Het alternatief voorstel heeft enkel voordelen zodat voorgesteld wordt hiervoor te opteren.
Op basis van de huidige liquiditeitenplanning zouden we deze 3.000.000EUR gesplitst opnemen:
2.000.000 in december en nog 1.000.000 in februari 2016.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 28 augustus 2014: beslissing tot het uitschrijven van een lastenboek.
 Raad van 27 november 2014: toewijzing van leningen
 Raad van 15 oktober 2015: aangaan van onderhandelingsprocedure met KBC

Stemmen Onthouding van raadslid David Wemel.
Hij verklaart zich te willen onthouden om te vermijden dat de unanieme goedkeuring in de
toekomst tegen hem gebruikt kan worden. Als er hierover later in de gemeenteraad vragen
gesteld worden wil hij niet horen dat Groen dit goedgekeurd heeft in de OCMW-raad. Het betreft
een technische onthouding.



Besluit Na onderhandelingsprocedure beslist de Raad om 3.000.000EUR leningen op 20 jaar aan te gaan
bij KBC tegen hun alternatieve rentevoet van maximum 1,77%.
De financieel beheerder bepaalt het tijdstip van opname in functie van de liquiditeitsbehoeften.
[17 december 2015]

Punt 5 Voorstel tot verkoop van effecten.

Feitelijke
aanleiding

Inkanteling in Stad.

Beoordeling Het OCMW beschikt sedert vele jaren over een beperkt effectendossier “stichting Degryse”.
Dit effectendossier was bij mijn aanstelling in 1987 reeds aanwezig, de voorbije jaren hebben we
enkele keren van een opportuniteit gebruik gemaakt om iets te verkopen.
Oorsprong? Een zekere Degryse die aan de COO/OCMW een schenking gedaan heeft, wellicht met
specifiek doel.

Onderstaand worden de effecten gedetailleerd, met opgave van boekwaarde en verkoopwaarde
op 27 november 2015. De boekwaarde bedraagt 134.504,46EUR de huidige verkoopwaarde is
83.259,46EUR. De lagere verkoopwaarde is toe te schrijven aan de FORTIS-aandelen waarvan de
waarde minimaal geworden is.

Boekwaarde Verkoopwaarde 27/11

Electrorail 1,89 0

80 KBC 3.016,00 4.528,80

550 CMB/Exmar/Euronav 5.296,50 21.186,00

434 Fortis 101.893,68 17.898,16

12 Suez environnement 180,00

42 Suez 1.496,39 682,50

12 NBB 22.800,00 38.784,00

Totaal aandelen 134.504,46 83.259,46

De aandelen zijn momenteel redelijk goed gewaardeerd en in functie van inkanteling in de Stad is
het logisch om deze voorafgaand te verkopen. De opbrengst kan onmiddellijk toegevoegd worden
aan de bestemde gelden (zie meerjarenplan blz 44). Na verder onderzoek van de bestemming
kunnen deze gelden dan globaal aangewend worden.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Stemmen Onthouding van raadslid David Wemel.
Hij verklaart zich te willen onthouden om te vermijden dat de unanieme goedkeuring in de
toekomst tegen hem gebruikt kan worden. Als er hierover later in de gemeenteraad vragen
gesteld worden wil hij niet horen dat Groen dit goedgekeurd heeft in de OCMW-raad. Het betreft
een technische onthouding.

Besluit De Raad beslist om de fondsen in het effectendossier “stichting DEGRYSE” te verkopen. De
opbrengst wordt voorlopig toegevoegd aan de bestemde gelden.
[17 december 2015]

Punt 6 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en het
Energiehuis W13. Aktename van de overheveling van de lopende energieleningen en de
kredietportefeuille.

Doelstelling De kredietmaatschappij Elk zijn Huis en het OCMW Kortrijk bouwden hun expertise in de
afhandeling en verwerking van aanvragen energieleningen op. W13 wenst deze manier van
werken te behouden. Voorstel is dat het OCMW, na erkenning van W13 als Energiehuis door het
Vlaams Gewest, verder dossiers zal behartigen, en dit op basis van een
samenwerkingsovereenkomst.
De lopende energieleningen en de kredietportefeuille worden overgedragen naar het Energiehuis
W13.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW Kortrijk is door het Vlaams Gewest erkend als Energiehuis voor de regio Zuid-West-
Vlaanderen. Dit mandaat loopt af op 31/12/2015. W13 vroeg de erkenning aan om vanaf januari
2016 te kunnen optreden als Energiehuis. We verwachten de beslissing in de loop van deze
maand.



W13 wenst de huidige manier van werken te continueren. Er werd een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen het OCMW Kortrijk en W13. We stellen voor deze
goed te keuren.

De wijziging van Energiehuis zorgt ervoor dat de kredietportefeuille en lopende energieleningen
overgeheveld moeten worden eenmaal W13 erkend is als Energiehuis.

Beoordeling W13 vraagt de erkenning aan om op te treden als Energiehuis. De erkenning van het OCMW
Kortrijk vervalt eind dit jaar. Een aantal afspraken dringen zich op.

Samenwerkingsovereenkomst
Een aantal expertisetaken worden momenteel opgenomen door kredietmaatschappij Elk zijn Huis,
die gespecialiseerd is in het behandelen van kredieten. Ook het OCMW Kortrijk bouwde intussen
expertise op. Het afgelopen jaar werden de taken in tandem uitgevoerd. W13 wenst deze manier
van werken te continueren. Er werden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld tussen de twee
organisaties enerzijds en W13 anderzijds.

De samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken rond het uit te voeren takenpakket en de
financiële vergoeding die hiervoor voorzien wordt.

INHOUDELIJKE OPDRACHTEN
1. de voorbereiding van de kredietdossiers (o.m. controle op volledigheid en opvolging)
2. het inbrengen van de kredietaanvragen in het software-systeem van het VEA
3. aanspreekpunt zijn voor de energieloketten voor alle vragen, o.m. in verband met de correcte
toepassing regelgeving en gebruik documenten
4. de technische opvolging van de kredietdossiers
5. de voorbereiding van de kredietcommissie in samenspraak met de directeur van W13 en Elk
Zijn Huis.
6. de opvolging en verwerking van gewijzigde bepalingen door het Vlaams Gewest, in
samenspraak met de directeur van W13

BUDGETTAIR
De vergoeding voor de geleverde prestaties van het OCMW wordt bepaald op 50% van het bedrag
van de werkingsmiddelen die W13 krijgt in de hoedanigheid van energiehuis van het Vlaams
Energieagentschap (VEA). De geschatte personeelsinzet door het OCMW bedraagt 1 VTE.

In onderling overleg kan beslist worden de samenwerkingsovereenkomst aan te passen of bij te
sturen.
We stellen voor de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk en W13 goed te
keuren.

Lopende energieleningen en kredietportefeuille
Om op te treden als Energiehuis was het OCMW Kortrijk genoodzaakt om een erkenning als
kredietverstrekker aan te vragen. Deze erkenning is van onbepaalde tijd, tenzij de vraag tot
stopzetting gesteld wordt. Omdat we volgend jaar verder een aantal handelingen stellen waarvoor
een erkenning vereist is, behouden we voorlopig nog de erkenning.

De wijziging van Energiehuis zorgt ervoor dat, wanneer de kredietportefeuille en lopende
energieleningen niet overgeheveld worden, er problemen ontstaan. Zo zou o.a. OCMW Kortrijk
bevoegd blijven voor de toegekende leningen, en moet er een integrale afrekening plaatsvinden
met het Vlaams Gewest. Om de continuïteit van de werking te garanderen neemt W13 deze zaken
over.
Bij erkenning om als Energiehuis op te treden worden de intresten afgerekend en de reserves
verrekend. Dit kan pas gebeuren na de administratieve verwerking vanuit het Participatiefonds.
Die instantie staat in voor de opvolging van de leningen voor het Vlaams Gewest en beschikken
over alle gegevens met betrekking tot de boekhouding.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22/01/15. Optreden als lokale entiteit
voor het Vlaams Energieagentschap voor de 13 gemeenten in de regio Zuid-West-
Vlaanderen.

 Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van /10/2015. Voordracht W13 als
Energiehuis.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis W13 en het OCMW Kortrijk.

Besluit De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis W13 en het OCMW Kortrijk
goed.
De raad gaat akkoord met de overdracht van de lopende leningen en kredietportefeuille van het
OCMW naar W13.
[17 december 2015]



Punt 7 Overeenkomst met Eandis over de installatie en het beheer van oplaadterminals.
Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De netbeheerders van gas en elektriciteit hebben de huidige overeenkomsten met de OCMW’s
opgezegd waardoor ze op 31/12/2015 ten einde lopen. Ze hebben een nieuw voorstel van
overeenkomst met ingang van 01/01/2016.

Beoordeling De netbeheerders hebben de decretale opdracht, in hun rol als sociale leverancier, om voor hun
klanten met een budgetmeter te voorzien in een netwerk van oplaadpunten. Ze kozen er voor om
dit netwerk te realiseren in samenwerking met de OCMW’s. De samenwerking werd
geformaliseerd in contracten tussen de netwerkbeheerder en de OCMW’s die zelf oplaadpunten
creëerden. Als stimulans om oplaadpunten uit te bouwen, voorzagen de netwerkbeheerders in een
vergoeding die gebaseerd was op 5 parameters:

 Huur ruimte: fix jaarbedrag (1.188 euro)
 Per oplading (2,97 euro)
 Per dossier (35,63 euro)
 Per transactie met het betaaltoestel (0,075 euro)
 Met systeem van minimumvergoeding ten voordele van het OCMW als er in die bepaalde

gemeente veel opladingen in andere oplaadpunten zouden gebeuren (vooral interessant
voor OCMW’s van gemeenten waar ook een klantenkantoor is).

De netwerkbeheerders hebben de samenwerkingsovereenkomsten opgezegd en hebben o.a. via
de VVSG met de sector onderhandeld over nieuwe parameters voor de vergoeding.

De nieuwe regeling voorziet een vergoeding op basis van enerzijds het aantal oplaadpunten en
hun openingsuren en anderzijds het aantal actieve budgetmeterklanten in de gemeente.
Het voorstel zorgt ervoor dat de vergoeding niet exponentieel kan stijgen. Anderzijds wordt
gewaarborgd dat de vergoeding niet lager kan zijn dan 80% van het uitgekeerde bedrag voor de
jaarafrekening 2014-2015. Mits daar nood aan is, kan het OCMW het bedrag laten groeien door
de openingsuren en/of het aantal oplaadpunten te verruimen.

In onderstaande tabel een vergelijking tussen het uitgekeerd bedrag voor de jaarafrekening van
2014-2015 en de prognose op basis van de nieuwe regeling.

Ontvangen vergoeding voor
het werkjaar 2014-2015

Prognose op basis van het nieuwe contract

€ 44 344,98 Totaal: € 41 380,00

Wij hebben de 40 budgetmeterklanten in de deelgemeenten van Kortrijk die niet binnen de straal
van 5 km van een oplaadpunten wonen, opgezocht:

 3 personen ervaarden problemen
o 1 stelt dat het oplaadpunt van Eandis soms onverwacht gesloten is
o 1 is voor alles afhankelijk van vervoer door derden
o 1 vindt het oplaadpunt te ver

 22 personen ondervinden geen probleem
 2 inwoners uit Heule laden op in het OCMW Kuurne op 4,4 km van hun woning
 4 woningen waren onbewoond
 9 konden we niet bereiken

Met deze gegevens voor handen, mogen wij, denken wij, concluderen dat er voorlopig geen
verdere uitbouw van oplaadpunten nodig is.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale
openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003, 16 april 2004, 22 december 2006 en 7
maart 2008, en gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 met
betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2006 en 7 maart 2008.

Eerdere
beslissingen

 In 2003 besliste de raad in zitting van 18 december om een overeenkomst met Gedis af te
sluiten met betrekking tot het plaatsen van een oplaadterminal binnen het OCMW.

 De raad besliste in zitting van februari 2010 om over te gaan tot het plaatsen van een 2de

oplaadterminal voor budgetmeters

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of er bevraging werd gedaan wij de bewoners van de
deelgemeenten. Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt dat werd onderzocht hoe ver de
cliënten wonen van een oplaadpunt.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de overeenkomst met Eandis over de installatie en het beheer van oplaadterminals
goed.
[17 december 2015]

Punt 8 Voorstel tot inrichting gebouw voor hulpverleningsorganisatie Tejo vzw.

Feitelijke
aanleiding

Opstart in Kortrijk van de vrijwilligersorganisatie Tejo.

Beoordeling TEJO is een vrijwilligersorganisatie onder de vorm van een vzw met als doelstelling: het aanbieden
van laagdrempelige psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jr,
kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem en gratis.
De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
Deze vereniging is actief in enkele andere Vlaamse steden, enkele psychologen hebben het initiatief
genomen om deze werking ook in Kortrijk op te starten. Er is een Provinciale subsidie maar de
middelen zijn uiteraard beperkt.

Tejo neemt zijn intrek in het gebouw Wijngaardstraat nr. 16 maar vraagt ondersteuning voor
opfrissing van het pand:

 Sockets en lampen ophangen aan de voorziene kabels
 Kelder opkuisen
 Oude WC vervangen door nieuwe
 Op gelijkvloers 2 muren behangen
 Slot van voordeur herstellen
 Voordeur schilderen

De leerwerkplaats zou deze werken kunnen uitvoeren waarbij enkel de materialen aangerekend
worden.

De vzw maakt nodige afspraken met directie welzijn i.f.v doorverwijzing.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd

Tussenkomst
ter zitting

Raadslid Johan Coulembier vraagt was de kostprijs van de inbreng van het OCMW is. Voorzitter
Philippe De Coene antwoordt dat die inbreng enkel uit werkuren bestaat. Voor onze leerwerkplaats
is het een mooie opdracht. Het is een winsituatie voor beide partijen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Gelet op het maatschappelijk belang van de werking van TEJO en gelet op de beperkte financiële
middelen van deze vrijwilligersorganisatie, om deze redenen beslist de Raad dat het OCMW bij
het opknappen door de leerwerkplaats van hun pand in de Wijngaardstraat 16 enkel de
materialen factureert en bijgevolg de werkuren ten laste neemt.
[17 december 2015]

Punt 9 Verbeteren en versterken van voedselherverdeling: van caritatieve voedselbedeling
naar een lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie. Voorstel tot goedkeuring en
aktename indiening aanvraagdossiers.

Doelstelling Armoedebestrijdingsplan: Eten en gezond eten is een recht voor iedereen!

“Eten en gezond eten zijn absolute voorwaarden voor een gezond leven. Mensen sterker maken
kun je enkel als mensen ook fysiek sterker zijn. Daarom ontwikkelen we een reeks van acties die
hiervoor zorgen. Waarom zou bio een statussymbool moeten zijn? Voedselhulp is een vorm van
aanvullende steun voor mensen met een te laag of helemaal geen inkomen. Naast aanvullende
financiële steun vis er ook een ruime waaier aan materiële steun, waar voedselhulp er één van is.
We mogen niet toestaan dat mensen in armoede moeten besparen op (gezonde) voeding. Het
doel van eender welke actie rond voedselhulp moet altijd zijn om mensen uiteindelijk blijvend
onafhankelijk te maken van voedselhulp.”

Deze doelstelling is het 2e hoofdstuk uit het Kortrijkse armoedeplan en willen we nu vertalen naar
een lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie.



Feitelijke
aanleiding

OCMW Kortrijk heeft reeds heel wat ervaring en kennis opgedaan inzake voedselherverdeling. De
jarenlange samenwerking met bestaande voedselverdeelorganisaties, het Delhaize-poject ‘ZERO
FOOD WASTE en het POD MI-project ‘FOOD ACT’ (ikv oproep Sociale Economie, thema gezonde
voeding), dat intussen afgelopen is en wegens groot succes ingebed werd in de leerwerkplaats,
leerde ons dat er heel wat mogelijkheden zijn om via activering voedseloverschotten sociaal te
herbestemmen. De resultaten van FOOD ACT, dat dagelijks voedseloverschotten ophaalt en
bezorgt aan voedselverdeelorganisaties, liegen er niet om. In onderstaande tabel kan je het
aantal kg voedsel terugvinden, dat per maand alleen al met FOOD ACT opgehaald en herverdeeld
werd:

Gemiddeld/maand Projectperiode (7 maand) Jaarprognose

Groenten 2.463 kg 17.239 kg 29.553 kg

Brood 735 Kg 5.146 kg 8.822 kg

Fruit 271 kg 1.900 kg 3.257 kg

TOTAAL 3.469 kg 24.285 kg 41.628 kg

Om deze mooie resultaten structureel te verankeren willen we een lokale, duurzame en inclusieve

voedselstrategie uitwerken.

- Lokaal: i.s.m. met het stadsbestuur ikv Klimaatstad en complementair aan de andere
beleidsniveaus (Provinciaal, Vlaams, Federaal, …). Zie ook OVAM-project.

- Duurzaam volgens 3 P’s:
 People: gezonde voeding voor iedereen, niet alleen voor happy few
 Planet: efficiënter omgaan met schaarser wordende grondstoffen
 Profit: voedselverspilling = geldverspilling!

Doelstellingen op langere termijn zijn:

o Korte keten stimuleren
o Duurzame voeding promoten
o Voedseloverschotten vermijden
o Sociaal herbestemmen van voedseloverschotten
o Voedselafval ‘slimmer’ verwerken vb. composteren

- Inclusief: voor iedereen; inclusief de zwakkeren in onze stad vanuit een empowerende (o.a.
kookworkshops met kwetsbare groepen) en activerende (o.a. inschakelen leerwerknemers in
logistieke ondersteuning, VORK in volksrestaurant, …) benadering

Deze strategie willen we omzetten in 5 concrete doelstellingen en acties:

1. Toegankelijk maken van gezonde en betaalbare voeding voor iedereen:

o Uitbreiding maaltijden aan huis: gewoon, sociaal en voorkeurstarief
o Maaltijden in wijk- en dienstencentra: gewoon, sociaal en voorkeurstarief
o Gratis soep in wijk- en dienstencentra via vrijwilligerskookploegen
o Gezonde en betaalbare maaltijden + integrale gezinsondersteuning:

In het kader van de projectoproep van Minister Homans ‘Aanvraag subsidies
voor projecten gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale
gezinsondersteuning’ werd i.s.m. de wijkteams (o.a. Zonnewijzer, Overleie,
Zevenkamer en Venning/ruilwinkel Mama’s voor mama’s) en de brugfiguren een
project uitgewerkt, waarbij op woensdagmiddag € 1-maaltijden zullen
aangeboden worden aan kwetsbare gezinnen, gevolgd door een gevarieerd
namiddagprogramma met aandacht voor huiswerkbegeleiding, aanleren taal via
praatgroepen, opvoedingsondersteuning, bezoeken aan verschillende diensten,
waaronder de bib, …). Ons aanvraagdossier werd na bespreking op het MAT
24/09/15 eind september ingediend en vraagt € 60.000 subsidie voor 3 jaar
(2016-2018). De beslissing is voorzien voor midden december.

o Volksrestaurant: een restaurant voor mensen, die vandaag niet op restaurant
gaan

o …

2. De koopkracht van mensen in armoede verhogen:

o Pilootproject met Colruyt LEVI ‘Slim boodschappenlijstje’ of ‘meer kopen en
koken met minder’: na het aftoetsen bij verschillende focusgroepen zal dit
project in het voorjaar 2016 uitgetest worden in Kortrijk en daarna geëvalueerd
worden (meer info volgt na testfase)

o Opstart Goods to give in Kortrijk: verkoop aan zachte prijs van non-food-
overstocks

o Deeleconomie: instrumentheek, repaircafé, repairpoint, geefplein, De Bazaar (of



1 kilo-(kringloop)winkel, …
o Acties ikv consumentenbescherming
o …

3. (Sociale) Activering en sociale tewerkstelling:

o Logistieke ondersteuning lokaal voedselhulpnetwerk FOOD ACT
o Opstart biotuinieren met leerwerkplaats op OCMW-gronden (o.a. Venning, …)
o Uitbreiding van opleidingsproject VORK: naast keukenmedewerker ook hulpkok

en zaalmedewerker
o Samenwerking met voedingsbedrijven en Horeca i.f.v doorstroom

leerwerknemers en VORK-cursisten
o …

4. Vrijwilligers ondersteunen en professionaliseren:

o Ondersteunen vrijwilligers vanuit OCMW-beleidsvisie (attentiebeleid, …)
o Professionele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in de transitie van

caritas naar empowerment
o Zoeken naar nieuwe, jonge(re) vrijwilligers voor o.a. voedselverdelers,

winkelbuddy’s, Voedselbank West-Vlaanderen (chauffeur koelwagen), …
o …

5. Participatie van de doelgroep maximaliseren (empowerment):

o Kookworkshops ‘gezond koken met weinig geld’ i.s.m. sociale organisaties (o.a.
Unie der Zorgelozen, CAW, …) en burgerinitiatieven (zie andere raadsnota voor
samenwerkingsovereenkomst met Stuyverij m.b.t. foodtruck, …); deze
workshops kunnen op termijn georganiseerd worden in Colruyt Academy en
volksrestaurant

o Actief opzoeken van meest kwetsbaren om ze uit hun isolement te halen
o Zoeken naar verbindingen tussen koken/eten/ontmoeten/uitwisseling/

dienstverlening
o …

Met deze voedselstrategie willen we ons volledig inschrijven op beleidslijnen en – maatregelen
van andere beleidsniveaus (Federaal, Vlaams, Provinciaal, …) om op lokaal en regionaal niveau
zoveel mogelijk resultaten op het terrein te boeken.

Voor de coördinatie van deze lokale, inclusieve en duurzame voedselstrategie willen we een
projectmedewerker (B-niveau) aanwerven, die alle opgesomde acties binnen deze doelstellingen
op elkaar kan afstemmen en versterken. De vacant stelling zal aan de volgende raad ter
goedkeuring voorgelegd worden.
Deze aanwerving past het meerjarenbudget van het OCMW. De financiering gebeurt via:

 Enerzijds de voorziene middelen binnen strategisch actieplan 3.2, waarbij we de actie
‘opstarten werking sociale kruidenier (incl. ruilwinkel)’ verruimen tot ‘en andere
projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare en het vermijden van
voedseloverschotten’. Op deze actie zijn er in de meerjarenbegroting middelen voorzien
voor een halftijdse projectmedewerker.

 Anderzijds via het OVAM-dossier (zie verder voor meer uitleg), dat voor de komende 2
jaar 50% subsidie voorziet op een voltijdse projectmedewerker. Het subsidiedossier werd
reeds in eerste fase goedgekeurd, de gevraagde subsidie werd reeds op de OVAM-
begroting voorzien en OVAM is tevens ook belangrijke partner in ons project. Dit OVAM-
project werd midden oktober door de stad ingediend bij OVAM. De finale beslissing is
voorzien voor midden december.

I.s.m. het stadsbestuur werd ikv Klimaatstad een subsidieaanvraag voor een project van
duurzaam materialenbeheer voorbereid en ingediend bij de OVAM. Omdat dit een stedelijke
bevoegdheid is, werd de aanvraag door het stadsbestuur ingediend en door het CBS in zitting van
19/10/15 goedgekeurd. OCMW zal meehelpen aan de uitvoering en zal hiervoor ook subsidies
ontvangen.

Met dit OVAM-dossier willen we werk maken van een meer alomvattende lokale strategie tegen
voedselverlies die betrekking heeft op alle schakels & nevenstromen van de voedselketen (=
productie, verwerking, distributie, horeca en consument). We willen als lokale overheid het
initiatief nemen om, naar analogie met de Vlaamse Ketenroadmap voedselverlies en in nauwe
samenwerking met de lokale ketenpartners en stakeholders, een gezamenlijk beleid uitstippelen
gericht op de preventie en valorisatie van voedselverliezen. Indien er nog overschotten zijn
worden deze via FOOD ACT herbestemd naar mensen in armoede en dit via het bestaande
netwerk. Vanuit FOOD ACT is immers gebleken dat er heel wat voedseloverschotten zijn en
tegelijkertijd steeds meer mensen aankloppen bij voedselverdeelorganisaties. Het project trok



heel wat aandacht met een sterrenbanket tijdens de autovrije zondag. Er werd met
voedseloverschotten een sterrenmaaltijd voor meer dan 2000 mensen voorzien. Er werd ook een
inspiratiemarkt tegen voedselverlies ingericht. Uit de grote interesse voor de inspiratiemarkt en
de diversiteit aan standhouders op de inspiratiemarkt bleek eens te meer dat voedselverlies en
duurzaam omgaan met voedsel veel meer beleidsdomeinen raakt dan kansarmoedebestrijding.

In het plan nieuw Kortrijk engageerde de stad zich om een klimaatstad te worden. Een belangrijk
thema hierin is duurzaam voedsel (met dalende voedselverliezen, lokale productie en seizoens-
gebonden consumptie). Een lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie moet dit verankeren.
Het gaat over duurzaamheid, effecten op milieu, over biologische of geïntegreerde teeltwijzen, het
heeft raakvlakken met Noord-Zuid (getuige het jaarthema van 11.11.11.), met tewerkstelling,
met het stimuleren van lokale productie en handel, …

Hoofdlijnen van het project:
Doelstelling 1:
Faciliteren van structurele samenwerking tussen alle lokale organisaties en bedrijven uit de
voedselketen om voedselverliezen doorheen de keten zoveel mogelijk te beperken en maximaal te
valoriseren.

Doelstelling 2:
De inwoners van Kortrijk sensibiliseren rond bewust en duurzaam consumeren.

Doelstelling 3:
Structureel verankeren van lokale aanpak om voedselverliezen te beperken en valoriseren.

Doelstelling 4:
Disseminatie & communicatie
Naar analogie met de Vlaamse Ketenroadmap Voedselverlies zal op basis van de ervaringen uit
het project een lokale roadmap worden samengesteld ter inspiratie van lokale besturen die
samen met hun ketenpartners en stakeholders een beleid willen voeren gericht op de preventie en
valorisatie van voedseloverschotten.

Beoordeling Dit kadert volledig binnen het 2e hoofdstuk van het armoedeplan ‘Eten en gezond eten zijn een
recht’ en het SMJP 3.2. ‘Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke
gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie’. Door deze lokale,
inclusieve en duurzame voedselstrategie willen we het projectmatige overstijgen, de resultaten op
het terrein optimaliseren en het steviger verankeren in een lokaal beleid.

Financiële
toetsing

Budget Geen uitgave opgegeven.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Van caritatieve voedselbedeling naar een lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie
 Aanvraag project € 1-maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning ikv oproep

Minister Homans en begroting.
 Projectvoorstel OVAM-Stad Kortrijk met geplande acties en uitvoeringstermijnen, begroting

en besluit Schepencollege

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel suggereert om concrete initiatieven te nemen aan het begin van de
voedselketen (preventie), zoals afname bij lokale kleinschalige producetnet, en niet enkel
aandacht te hebben voor de herbestemming van de overschotten.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  Goedkeuring voedselstrategie.
 Aktename aanvraagdossier ikv oproep Minster Homans m.b.t. € 1-maaltijden gekoppeld aan

integrale gezinsondersteuning.
 Aktename OVAM-aanvraagdossier, met geplande acties en uitvoeringstermijnen, begroting en

besluit CBS.
[17 december 2015]

Punt 10 Samenwerkingsovereenkomst vzw de Stuyverij in kader van project Foodtrucks.
Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling De Stuyverij is een Kortrijkse vzw die innovatieve sociale projecten uitdenkt en uitrolt. Het
project Foodtrucks is één van die projecten. Het project werd uitgewerkt samen met
medewerkers van de wijkteams. Hoofddoelstelling van het project foodtrucks is om gezonde,
evenwichtige en betaalbare voeding aan te bieden dicht bij de mensen thuis in aandachtswijken
én om participatief te koken met buurtbewoners.

Feitelijke De Stuyverij heeft een poule van vrijwilligers die op regelmatige basis kooksessies houdt in hun



aanleiding buurthuis in de Roeland Saverystraat. Met het project Foodtrucks trekken die vrijwilligers met
een Foodtruck de wijken in om samen met mensen uit die buurten gezonde en evenwichtige
voeding te koken. De Foodtruck zal elke dag op een andere plaats in een Kortrijkse
aandachtswijk staan. Er wordt gekookt in de namiddag en ’s avonds gegeten. Op die manier
kunnen ook werkende mensen een gezonde maaltijd nuttigen aan de Foodtruck.
Buurtbewoners zullen zelf hun recepten kunnen aanbrengen. Die recepten zullen vervolgens in de
Foodtruck gekookt worden door vrijwilligers en die buurtbewoners zelf. De Foodtruck zal dus
geen standaard aanbod voorzien, maar inspelen op de wensen van een specifieke buurt. Er wordt
gekookt met voedseloverschotten die zullen aangeleverd worden door het project Foodact.
In het weekend zal de Foodtruck ingezet worden op evenementen zoals buurtfeesten,
straatfeesten, Rommelmarkten, enz. De Foodtruck kan ook een aanvulling zijn op het project
“1777 on wheels”.
Voor de wijkteams is de Foodtruck een opportuniteit om outreachend te werken. De Foodtruck
zal op pleintjes en in straten staan en is een instrument om contact tussen buurtbewoners te
stimuleren en de sociale cohesie in de wijken te bevorderen. Het project zal evenwel gedragen
worden door vrijwilligers, niet door professionele medewerkers van de wijkteams.
De samenwerkingsovereenkomst met de Stuyverij is een éénmalige samenwerkingsovereenkomst
die enkel betrekking heeft op het project Foodtrucks. Het OCMW ondersteunt het project
éénmalig door middel van een financiële ondersteuning van 5000 euro. Die middelen moeten het
mogelijk maken om te investeren in de nodige uitrusting om het project op starten. Deze
middelen worden aangevuld met fondsen die via andere kanalen werden geworven. De Stuyverij
kreeg voor dit project ook ondersteuning van het Provinciaal impulsfonds en het Delhaizefonds.

Beoordeling Het project is een burgerinitiatief waarbij burgers zelf initiatief nemen om de leefbaarheid in
Kortrijkse wijken te verhogen. Vanuit de wijkteams willen we dergelijke initiatieven stimuleren en
ondersteunen.

Uit het armoedeplan: Eten en gezond eten zijn een recht
Uit het SMJP: 3.2. Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding
Uit PNK: “Opvallende nieuwe initiatieven zoals Stal13 – trash design - moeten aangemoedigd
worden omdat ze Kortrijk interessant maken. Ook in het kader van gezonde voeding, ecologie en
duurzaamheid moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare projecten”.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst OCMW Kortrijk – vzw De Stuyverij m.b.t. project Foodtrucks.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt hoe wordt bepaald wat de aandachtwijken zijn. Zij
vraagt om de deelgemeenten niet te vergeten, want ook daar zijn aandachtwijken.
De voorzitter antwoordt dat wij ons laten adviseren onder andere via de stadsmonitor. We gaan
vragen om voldoende grondgebied dekkend te werken en niet alleen in de binnenstad.

Raadslid David Wemel veronderstelt dat deze actie ook onder hoofdstuk 10 van het
armoedebestrijdingsplan valt. Hij verwijst naar de ‘alles kan’-subsidie in Gent als goed voorbeeld.
We staan open tegenover nieuwe initiatieven rond armoedebestrijding maar nu is het niet altijd
duidelijk welke initiatieven ingediend worden en mogelijks niet goedgekeurd worden. Hij stelt voor
om hierover een reglement op te maken.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat een reglement geen goed idee is omdat we net
werken met samenwerkingsovereenkomsten. We hebben in het kader van hoofdstuk 10 nog geen
voorstellen gekregen die we niet konden ondersteunen of mee samenwerken. Telkens we een
nieuwe samenwerking aangaan met een organisatie komen we hiermee naar de raad. Deze
transparantie is groter dan als je zou werken met een reglement. Daar wordt het reglement
toegepast zonder dat dit in de raad komt.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt de Samenwerkingsovereenkomst vzw de Stuyverij in kader van project Foodtrucks
goed en dringt er sterk op aan dat er voldoende dekking is over het hele grondgebied van de stad
met inbegrip van de deelgemeenten.
[17 december 2015]

Punt 11 Masterplan voor de realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief
centrum voor het zorgbedrijf. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling  Goedkeuring van het masterplan voor de realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en
administratief centrum voor het zorgbedrijf.

 Goedkeuring om het voorliggende bouwaanvraagdossier in te dienen.
 Goedkeuring indiening masterplan voor VIPA-subsidiering van de kinderopvang voor 26



erkende plaatsen.
 Goedkeuring om te starten met het uitvoeringsontwerp. Gezien de ligging van de bouwplaats

en de planning wordt er gestreefd naar de uitvoering in één globale aanneming die
aangesteld wordt via een open aanbesteding met strikte voorwaarden voor de
onderaannemers en de middelen van het bestuur.

 Goedkeuring uitbetaling van 20% ereloon zoals voorzien in het bestek bij aflevering
bouwaanvraagdossier.

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 27/08/2015 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek. De jury oordeelde dat het ontwerp van team 2, 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.

In zitting van 19 november 2015 werd het voorontwerp goedgekeurd en werd opdracht gegeven
aan het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen verder te werken aan
het bouwdossier van het totale project en het bouwaanvraagdossier op te maken.

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

Beoordeling Het dossier voor de bouwvergunning voor het totale project wordt goedgekeurd met richtlijnen
voor de opmaak van uitvoeringsdossier.

Het masterplan voor de subsidieaanvraag voor 26 erkende plaatsen voor het gedeelte
kinderopvang werd opgemaakt. Op advies van De medewerkers van VIPA adviseren om een
dossier voor autofinaciering in te dienen gezien de timing en gezien het feit dat er in de toekomst
via nog niet gekende prioriteiten zal aangeduid worden welke dossiers voorrang krijgen voor
financiering.

Het bestek voorziet een schijf van 20% op het ereloon bij voorlegging van het dossier voor de
bouwaanvraag.

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

 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.
 Raad van 19 november 2015, goedkeuring voorontwerp, richtlijnen voor de opmaak van het

masterplan en financieel technisch plan voor VIPA subsidie en opdracht om
bouwaanvraagdossier op te maken

Bijlagen  Dossier bouwaanvraag



 Masterplan voor Vipa-subsidie gedeelte kinderopvang

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier, daarin gesteund door de fracties Open VLD en NVA, vraagt om
voldoende aandacht te hebben voor de grootte van de lift voor de fietsen van het personeel en
om te onderzoeken of een fietshelling tot de mogelijkheden behoort.

Raadslid Lien Claassen vraagt of de vides gesupprimeerd worde en of daar een extra kost aan
vasthangt. De architect antwoordt dat de kleine vide inderdaad wegval en dat daarvoor een
minderprijs van een 5.000 euro zal zijn.

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt of de kosten voor de passerelle dan ook wegvallen. De
architect antwoordt bevestigend. Verder vraagt raadslid Stephanie Van Hauwaert om de
boeteclausules uit te werken in het bestek om te vermijden zodat we in de situatie van andere
dossiers terechtkomen.

Raadslid Els Deleu vraagt of het groot rad in het gebouw kan gerecupereerd worden. Directeur Rik
Lambert antwoordt dat stal 13 dit zal bekijken. Verder vraagt Els Deleu of er ook kunst in het
gebouw zal geïntegreerd worden. De architect legt uit dat bekeken wordt of het dak met de
gekleurde tegels als kunstwerk kan ingediend worden. Dit zou ook voordelig zijn voor het Btw-
tarief.

Raadslid David Wemel vraagt om voldoende aandacht te hebben voor de mobiliteit in de Sint-
Jorisstraat, ook tijdens de heraanleg van de stationsomgeving.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het bouwaanvraagdossier en het masterplan voor de subsidieaanvraag voor het
gedeelte kinderopvang 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 bouwvergunning wordt aangevraagd.

Het subsidiedossier wordt bij Vipa ingediend onder de vorm van autofinanciering. Het bestuur
vraagt een subsidiebelofte aan via een systeem van autofinanciering voor 26 plaatsen
kinderopvang als vervangingsnieuwbouw. Het bestuur vraagt het aan voor de 4 projectfases: met
name ruwbouw (funderingen, ruwbouw, buiten-schrijnwerk, dakwerken, ...), technische uitrusting
(elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, lift, ...), afwerking (vloeren, schilderwerk,
binnenschrijnwerk, ...), uitrusting en meubilering (medische uitrusting, meubels, ...).

Er wordt gestart met het uitvoeringsdossier.
De raad beslist dat 20% ereloon voor de opmaak van het bouwaanvraagdossier mag aangerekend
worden.
[17 december 2015]

Punt 12 Bouwproject DAM 49-53: aktename voorlopige oplevering en goedkeuring
eindafrekening.

Feitelijke
aanleiding

Op 30 juni 2015 vond de voorlopige oplevering van project DAM plaats.
De voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 500 kalenderdagen. Er werden omwille van externe
omstandigheden 4 termijnverlengingen gegeven van respectievelijk 63, 46, 28 en 92 dagen.
Als gevolg van vertraging in de uitvoering van de aannemer ruwbouw en afwerking konden de
aannemers van de percelen Fluïda, Elektriciteit en Lift, hun werken niet verder zetten/beëindigen
en werden aan hen bijkomende termijnverlengingen van in totaal 304 dagen toegekend.
Die termijnsoverschrijding van 392 kalenderdagen leidde tot extra werken en werfvergaderingen
en extra inspanningen van de ontwerpers. Daarom vraagt Architectenbureau J & A Demeyere en
Studieburo De Klerck nv een bijkomend ereloon van €15.820 exclusief 21% BTW.

Beoordeling Perceel 1 Afbraak, Ruwbouw en Afwerking met VMSW subsidie (aannemer Frans
Verhelst)

Het bestuur verleende in zitting van 20 oktober 2011 goedkeuring aan de gunning van de
opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam
49-53 te 8500 Kortrijk” aan bouwonderneming Frans Verhelst bvba, Barnestraat 1A te 8680
Koekelare. tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.355.784,16 excl. BTW.
De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. BG 34002.060.002.
De werken moesten contractueel beëindigd zijn op 3 juni 2014. De werken werden voor de
aannemer Ruwbouw en afwerking pas op 30 juni 2015 voorlopig opgeleverd. Dit betekent een
termijnsoverschrijding van 392 kalenderdagen.
Deze termijnsoverschrijding mag door de bouwheer beboet worden volgens onderstaande formule
met een maximum van 5% van het aannemingsbedrag M of € 117.789,21

Boete = 0,45 * M * n² / N² = € 1.329.793,04 met:



- M = Bedrag oorspronkelijke aannemingssom = € 2.355.784,16
- n = Aantal kalenderdagen vertraging (automatisch berekend) = 392
- 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 of €117.789,21.

Voorlopige oplevering
Op 30 juni 2015 konden de werken voorlopig opgeleverd worden.
De ontwerper, Architectenbureau J & A Demeyere stelde een proces-verbaal op van voorlopige
oplevering met uitzondering van de werken vermeld op het VO5, VO6 en VO7 formulier. Als
waarborg voor de uitvoering van deze werken wordt een bedrag van €20.000 ingehouden.

Borg
De eerste helft van borgtocht nr. 726-7775793-62 ten bedrage van €58.895,00 wordt
vrijgegeven. De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 12 maanden.

Eindafrekening
De ontwerper, Architectenbureau J & A Demeyere, stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat
het eindbedrag van de werken € 2.281.710,43 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming € 1.787.284,58

Bestelbedrag € 2.355.784,16

HV in meer + € 22.311,23

HV in min - € 4.870,00

Bijwerken + 0

Bestelbedrag na verrekeningen = € 2.373.225,39

Prijsherzieningen + € 26.274,25

TOTAAL = € 2.399.499,64

boete laattijdige oplevering - € 117.789,21

TOTAAL te betalen = € 2.281.710,43

TOTAAL VMSW Subsidie € 1.742.053,45
waarborg voor het in orde brengen opmerkingen
voorlopige oplevering € 20.000,00

VMSW subsidie
Op de afbraakwerken (100% gesubsidieerd) is op heden 90% van de subsidie gestort of
€39.695,04. De laatste schijf van €4.410,56 wordt vrijgegeven bij goedkeuring van de
eindafrekening.
Op de nieuwbouwwerken (60% gesubsidieerd) is op heden eveneens 90% van de subsidie
gestort of €1.528.173,07. De laatste schijf van €169.794,79 wordt vrijgegeven bij goedkeuring
van de eindafrekening.

Extra ereloon voor ontwerper
Omwille van de extra werken en werfbezoeken als gevolg van de termijnsoverschrijding met 392
kalenderdagen vraagt de ontwerper €15.820 extra ereloon als volgt berekend:
Aantal werfbezoeken x aantal uurprestaties x uurloon + administratieve kosten

 Berekening prestaties architectenbureau:
29 x 4 x 75 = 8700 + 500 = 9200 euro excl. BTW

 Berekening prestaties studiebureau technieken:
18 x 4 x 85 = 6120 + 500 = 6620 euro excl. BTW

Perceel 2 Technieken – fluïda met VMSW subsidie (aannemer Vandewalle)

Het bestuur verleende in zitting van 20 oktober 2011 goedkeuring aan de gunning van de
opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam
49-53 te 8500 Kortrijk perceel 2” aan Vandewalle NV, Vlamingveld 51, 8490 Jabbeke, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 477.065,94 excl. BTW.
De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. BG 34002.060.002.

Voorlopige oplevering
Op 30 juni 2015 konden de werken voorlopig opgeleverd worden.
De ontwerper, Studieburo De Klerck nv, stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering
met uitzondering van de werken vermeld op het VO5, VO6 en VO7 formulier.

Borg
De eerste helft van borgtocht nr. 726-7788748-19 ten bedrage van €11.930,00 wordt
vrijgegeven.



De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 12 maanden.

Eindafrekening
De ontwerper, Studieburo De Klerck nv, stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 488.088,45 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming € 472.718,10

Bestelbedrag € 477.065,94

HV in meer + € 6.985,44

HV in min - 0

Bijwerken + 0

Bestelbedrag na verrekeningen = € 484.051,38

Prijsherzieningen + € 4.037,20

TOTAAL te betalen = € 488.088,58

TOTAAL VMSW Subsidie € 208.648,13
waarborg voor het in orde brengen opmerkingen
voorlopige oplevering € 5.000,00

VMSW subsidie
Voor het perceel technieken is op heden 90% van de beloofde subsidie gestort of €187.783,32.
De laatste schijf van €20.864,81 wordt vrijgegeven bij goedkeuring van de eindafrekening.

Perceel 3 Elektriciteitswerken zonder subsidie (aannemer Tevean)

Het bestuur verleende in zitting van 20 oktober 2011 goedkeuring aan de gunning van de
opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam
49-53 te 8500 Kortrijk perceel 3 elektriciteitswerken” aan Tevean NV, Rosteyne 6 te 9060 Zelzate
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 255.869,00 – 13% korting = € 222.606,03
excl. BTW.

Voorlopige oplevering
Op 30 juni 2015 konden de werken voorlopig opgeleverd worden.
De ontwerper, Studieburo De Klerck nv, stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering
met uitzondering van de werken vermeld op het proces-verbaal. Er wordt €500 ingehouden op de
eindafrekening als waarborg voor het afwerken van deze punten.

Borg
De eerste helft van borgtocht nr. 726-7813309-39 ten bedrage van €5.565,00 wordt vrijgegeven.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 12 maanden.

Eindafrekening
De ontwerper, Studieburo De Klerck nv, stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 228.461,74 excl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming €176.021,72

Bestelbedrag zonder korting € 255.869,00

HV in meer + € 66.879,00

HV in min - € 70.548,00

Bijwerken + 0

Bestelbedrag na verrekeningen = € 252.200,00

Prijsherzieningen + € 2.764,51

Korting 13% - € 26.502,77

TOTAAL te betalen = € 228.461,74

geen VMSW Subsidie
waarborg voor het in orde brengen opmerkingen
voorlopige oplevering € 500,00

Perceel 4 Lift zonder subsidie (aannemer Kone)

Het bestuur verleende in zitting van 20 oktober 2011 goedkeuring aan de gunning van de
opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s, Dam
49-53 te 8500 Kortrijk perceel 4 lift” aan Kone Belgium NV, Bretagnestraat 24, 1200 Brussel
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 40.500,00 excl. BTW.
De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek.



Voorlopige oplevering
Op 30 juni 2015 konden de werken voorlopig opgeleverd worden.
De ontwerper, Studieburo De Klerck nv, stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering.

Borg
De eerste helft van borgtocht nr. 81208-51158-03 ten bedrage van €1.015,00 mag worden
vrijgegeven.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 12 maanden.

Eindafrekening
De ontwerper, Studieburo De Klerck nv, stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 762.472,46 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming € 56.000,00

Bestelbedrag € 40.500,00

HV in meer + 0

HV in min - 0

Bijwerken + € 2.457,00

Bestelbedrag na verrekeningen = € 42.957,00

Prijsherzieningen + € 545,96

TOTAAL te betalen = € 43.502,96

geen VMSW Subsidie
waarborg voor het in orde brengen opmerkingen
voorlopige oplevering geen

Extra ereloon voor ontwerper technieken
Zie hoger

Samenvatting kostprijs project DAM:

totaal vorderingstaten boete Subsidie VMSW

perceel 1 € 2.399.499,64 € 117.789,21 € 1.742.053,45

perceel 2 € 488.088,58 € 0,00 € 208.648,13

perceel 3 € 228.461,74 € 0,00 € 0,00

perceel 4 € 43.502,96 € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 3.159.552,92 € 117.789,21 € 1.950.701,58

Netto voor OCMW € 1.091.062,13

Samenvatting meerwerken van het project:

bestelling herziening bestel+herz totaal vorderingst.

perceel 1 € 2.355.784,00 € 26.274,00 € 2.382.058,00 € 2.399.499,64

perceel 2 € 477.065,94 € 4.037,20 € 481.103,14 € 488.088,58

perceel 3 € 222.606,03 € 2.405,12 € 225.011,15 € 228.461,74

perceel 4 € 40.500,00 € 545,96 € 41.045,96 € 43.502,96

TOTAAL € 3.095.955,97 € 33.262,28 € 3.129.218,25 € 3.159.552,92

Netto voor OCMW € 1.091.062,13

meerwerken € 30.334,67

0,97%

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.

Eerdere
beslissingen

 20/10/2011 gunning opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en
renovatie van 6 studio’s, Dam 49-53 te 8500 Kortrijk.

 9/1/2012 goedkeuring aanbestedingsdossier door VMSW.
 6/4/2012 kennisgeving sluiting contract aan aannemers met bevel tot aanvang.
 12/7/2012 Kennisname van de termijnverlenging met 63 kalenderdagen
 9/07/2013 Kennisname van termijnverlenging met 46 & 28 kalenderdagen.
 19/12/2013 Aktename termijnverlenging van 92 kalenderdagen.
 25/06/2014 Aktename termijnverlenging van 122 kalenderdagen.
 18/09/2014 Goedkeuring termijnverlenging van 80 kalenderdagen
 18/12/2014 Goedkeuring termijnverlenging van 102 kalenderdagen

Bijlagen Perceel 1 Ruwbouw en afwerking
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.
VO7 – Lijst van werken die nog moeten uitgevoerd worden

Perceel 2 Technieken Fluïda
VO1 - PV van voorlopige oplevering
VO2 - Eindafrekening
VO4 - Samenvatting verrekeningen
VO6 - Lijst slecht uitgevoerde werken die in orde gebracht moeten worden.
VO7 – Lijst van werken die nog moeten uitgevoerd worden

Perceel 3 Technieken Elektriciteit
PV van voorlopige oplevering
Eindafrekening

Perceel 4 Lift
PV van voorlopige oplevering
Eindafrekening

Schrijven ontwerpers met vraag voor extra ereloon.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De opdracht “Sloop en bouwen van 17 sociale huurappartementen en renovatie van 6 studio’s,
Dam 49-53 te 8500 Kortrijk” :
Perceel 1 ruwbouw en afwerking wordt voorlopig opgeleverd. Er wordt €20.000 ingehouden op de
verschuldigde bedragen als waarborg.
De eerste helft van borgtocht ten bedrage van €58.895,00 wordt vrijgegeven.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening opgesteld door de ontwerper,
Architectenbureau J & A Demeyere, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van €
2.399.499,64 exclusief BTW of € 2.543.469,62 inclusief 6% BTW.
De boete voor laattijdige uitvoering door de aannemer bedraagt € 117.789,21.
Het extra ereloon €15.820,00 excl. 21% BTW voor de ontwerpers wordt aanvaard.
De laatste schrijf van de VMSW-subsidie ten bedrage van € 169.794,79 wordt aangevraagd.

Perceel 2 Technieken Fluïda wordt voorlopig opgeleverd. Er wordt €5.000 ingehouden op de
verschuldigde bedragen als waarborg.
De eerste helft van borgtocht ten bedrage van €11.930,00 wordt vrijgegeven.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening opgesteld door de ontwerper, Studieburo De
Klerck nv, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 488.088,58 exclusief BTW
of € 517.373,89 inclusief 6% BTW.
De laatste schrijf van de VMSW-subsidie ten bedrage van € 20.864,81 wordt aangevraagd.

Perceel 3 Technieken Elektriciteitswerken wordt voorlopig opgeleverd. Er wordt € 500 ingehouden
op de verschuldigde bedragen als waarborg.
De eerste helft van borgtocht ten bedrage van €5.565,00 wordt vrijgegeven.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening opgesteld door de ontwerper, Studieburo De
Klerck nv, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 228.461,74 exclusief BTW
of € 242.169,44 inclusief 6% BTW.



Perceel 4 Lift wordt voorlopig opgeleverd.
De eerste helft van borgtocht ten bedrage van €1.015,00 wordt vrijgegeven.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening opgesteld door de ontwerper, Studieburo De
Klerck nv, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 43.502,96 exclusief BTW of
€ 46.113,14 inclusief 6% BTW.
[17 december 2015]

Punt 13 Aankoop van grootkeukentoestellen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

In de keukens van onze woonzorgcentra zijn een aantal keukentoestellen aan vervanging toe. De
friteuse en kantelbraadpan voor Ter Melle en de friteuse voor Biezenheem stonden op de
begroting voor 2015 de andere toestellen zijn voorzien op de begroting 2016.
De friteuses voldoen niet meer aan de voorwaarden die FAVV stelt en dienen dus vervangen te
worden.
De braadsledes die vervangen worden zijn oud en versleten. Het braadvlak warmt niet meer
gelijkmatig op en dit kan niet meer hersteld worden.
De kookketels zijn onherstelbaar defect. Er zijn gaten in de dubbelwandige ketel en ze zijn nu
buiten gebruik.
De combisteamer is oud en versleten en voldoet niet meer.
De diepvriescel in De Nieuwe Lente is bijkomend. Het is een vervanging van de vele oude
kofferdiepvrieskasten en tevens er nu onvoldoende capaciteit.

Beoordeling In samen met de kok Yves Deceuninck werd besproken aan welke technische vereisten de
gevraagde toestellen moeten voldoen. De dienst facility stelde in dit kader een bestek met nr.
20160115/RL/OPZB op.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.500,00 exclusief BTW of € 102.245,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

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

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

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

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bestek met nr. 20160115/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “grootkeukentoestellen”,
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
€ 84.500,00 exclusief BTW of € 102.245,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
[17 december 2015]

Punt 14 Raamcontract drukken van buurt- en personeelskranten met een looptijd van 3 jaar.
Goedkeuring verlenging opdracht met 1 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 december 2015 loopt het Raamcontract drukken van buurt- en personeelskranten af. Deze
opdracht werd op 20 december 2012 gegund aan Captains of Printing, Peperleenstraat 15, 8501



Bissegem voor een periode van 3 jaar.
Momenteel wordt er binnen de OCMW diensten gedacht over het herwerken naar inhoud, vorm en
periodiciteit van de bestaande buurt- en personeelskranten. Daarom stellen we voor om nu geen
nieuwe opdracht uit te schrijven maar het bestaande contract met 1 jaar te verlengen en dit
tegen de zelfde voorwaarden als het lopende contract.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 december 2012 goedkeuring
aan de gunning van de oorspronkelijke opdracht, aan Captains of Printing voor een geraamd
bedrag van €158.270,95 voor een periode van 3 jaar.
Captains of Printing werd gecontacteerd en bevestigt dat zij, aan dezelfde voorwaarden het
oorspronkelijke contract , het bestaande contract met 1 jaar willen verlengen.
De verlenging loopt van 1/1/2016 tot 31/12/2016.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

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

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 15 september 2011 : vastlegging wijze van gunnen als openbare aanbesteding
 Raad van 15 december 2011 : gunning raamcontract aan drukkerij Verraes voor de periode

1/1/2012 tot 31/12/2014.
 Vast Bureau van 11 december 2012 : goedkeuring wijze van gunnen.
 Raad van 20 december 2012 goedkeuring gunning aan Captains of Printing

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Johan Coulembier vraagt of een samenwerking met de dorpskranten kan gerealiseerd
worden.
De voorzitter antwoordt dat dit kan bekeken worden.
Raadslid David Wemel vraagt om bij de aanbestedingen ook rekening te houden met ecologische
criteria. Hij vraagt of het tijdschrift SIEN ecologisch gedrukt wordt.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging met 1 jaar van het lopende raamcontract ‘drukken
van buurt- en personeelskranten met een looptijd van 3 jaar’ bij Captains of Printing tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
oorspronkelijk bestek.
[17 december 2015]

Punt 15 Vergunningsaanvraag voor het vellen van 5 bomen tuin WZC Sint-Jozef.

Feitelijke
aanleiding

Voor het plaatsen van een omheining ter hoogte van de inrit Meiweg – parking Woonzorgcentrum,
moeten 5 Italiaanse populieren, aangeplant op de perceelsgrens, gekapt worden.
De omheining wordt geplaatst door de tuinbouwschol op vraag van de naschoolse kinderopvang.
De kinderopvang dringt in overleg met de preventieadviseur aan op een afsluiting van de
speeltuin.
De gebuur is vragende partij om deze 5 bomen te kappen. Hij beschouwt ze als overlast omwille
van de schaduw in zijn tuin ten gevolge dan deze bomen.

Beoordeling De 5 Italiaanse populieren staan op de grens met het aanpalend perceel in de Meiweg. Om een
omheining te kunnen plaatsen dienen deze 5 populieren gekapt te worden. We stellen voor om
deze te vervangen door 9 hoogstammige fruitbomen die zullen aangeplant worden op een betere
plaats in de tuin. We zijn verplicht hiervoor een kapvergunning aan te vragen bij stad Kortrijk.
Deze nieuwe aanplanting dient als compensatie voor de 5 gekapte bomen. De tuinbouwschool zal
deze aanplanting uitvoeren.

Financiële Budget Ok.



toetsing Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Aanvraagdocumenten voor de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een boom

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad geeft toestemming om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor het
vellen van 5 bomen in de tuin van WZC St.-Jozef.

De Raad geeft toestemming om 9 nieuwe hoogstammige fruitbomen aan te planten zoals
aangeduid op plan.
[17 december 2015]

Punt 16 Digitale TV woonzorgcentra. Voorstel aansluiten voorstel opdrachtencentrale
Zorgbedrijf Antwerpen.

Feitelijke
aanleiding

Telenet heeft aangegeven dat er vanaf 1 juli 2016 geen analoge multi-tv meer zal aangeboden
worden. De beeld- en geluidskwaliteit, het aantal zenders en extra functionaliteiten die Telenet
vandaag op analoge Multi-TV kan bieden, voldoen niet meer aan de noden van de professionele
klant van vandaag, dixit Telenet.
Dit heeft z’n gevolgen voor onze 5 woonzorgcentra, waar we op vandaag analoge multi-TV
aanbieden aan de residenten, en waar we de residenten centraal TV willen blijven aanbieden.

Het OCMW ging op zoek naar oplossingen, en sprak met Proximus en Telenet.
Najaar 2015 bood zich de mogelijkheid aan om in te gaan op het aanbod van Zorgbedrijf
Antwerpen waarbij zij zouden optreden als opdrachtencentrale voor deze overheidsopdracht.

Beoordeling In zitting van augustus 2015 ging de Raad akkoord om aan te sluiten bij het bestek van het
Zorgbedrijf Antwerpen als opdrachtencentrale

60 besturen namen uiteindelijk deel.

Het bestek van Zorgbedrijf Antwerpen bevatten volgende onderdelen:
1 De sites (bouwkundig) voorbereiden op digitale TV door eventueel aanpassen

muuraansluitingen, bekabeling, …
2 Aankoop, installatie en onderhoud Smart Tv’s voor bewoners en gemeenschappelijke ruimten
3 Digitale TV aanbieden (infrastructuur, licenties, …)
4 Aanbieden van een extra infokanaal en functionaliteiten naar bewoners toe (Skype, quiz, …)
5 Digital Signage
6 Aankoopmogelijkheden voor medewerkers van een beperkt aantal goede Smart tv’s tegen

sterk gereduceerde kosten en andere mogelijke voordelen.

Het OCMW Kortrijk is geïnteresseerd in de onderdelen 1 en 3. Hiervoor zijn middelen voorzien in
het budget. Hieronder geven we aan waarom niet ingaan op de andere onderdelen:
 2: We bieden geen TV’s aan aan de bewoners: bewoners brengen hun eigen TV-toestel mee

bij opname. De gemeenschappelijke ruimten beschikken over recente flatscreen toestellen.
 4: Dit vergt een ip-netwerk naar alle kamers. Dit is niet aanwezig in onze instellingen. Dit is

wel voorzien voor de nieuwbouw in Bellegem.
 5: Voor signage wachten op de keuzes die de Stad gaat maken, om dan evt. aan te sluiten op

hun oplossing.
 6: Dit valt ons inziens volledig buiten de scope van een dergelijk project.

Er schreven 6 aanbieders in, waarvan er 3 weerhouden werden.
Van de 3 geselecteerden diende er slechts 1 aanbieder een offerte in, nl. Screen Services.
Screen Services uit Schaarbeek kon bogen op 80 jaar ervaring, en kan veel referenties in de zorg
voorleggen (Armonea, Caritas, Senior Living Group, …). Ze zijn structureel partner van o.m.
Telenet en Fabricom. Ze hebben ook eerder al een implementatie gedaan in één van de
voorzieningen van het Zorgbedrijf Antwerpen, dit tot grote tevredenheid.

Hieronder gaan we dieper in op de details van de weerhouden onderdelen:
 Klaarmaken van de locaties

Het betreft het voorbereiden van het netwerk om digitale TV door te sturen waaronder het

uitmeten van het bestaande netwerk, evt. bekabelingswerken en aanpassingen van de

aansluitingen op de muur in de kamer van de residenten, …

De kostprijs is afhankelijk van de ouderdom en toestand bekabeling per site.

De leverancier zal samen met Telenet en Fabricom een analyse maken per site om zo een



concrete offerte alsook een plan van aanpak te bezorgen (deze prijzen zijn excl. BTW).

Op basis van eerdere casussen houden we daar rekening met € 2.500 per site, of € 10.000

voor de 5 woonzorgcentra samen.

 Aanbieden digitale tv
Het zenderaanbod en de abonnementsprijzen van Telenet zijn gereguleerd en daar zijn geen

aanpassingen mogelijk. De abonnementsprijzen blijven dezelfde als vandaag. Er werd wel

bedongen om het eerste jaar 1 maand gratis abonnement te krijgen, en halfjaarlijkse via een

‘foto' van gebruik tv’s, het reële aantal TV-kijkers aan te passen in functie van een

aanpassing van de facturatie en mogelijks daling van aantal gefactureerde residenten, wat

relevant kan zijn voor afdelingen of voorzieningen met een grote groep dementerende

residenten. Op vandaag gebeurt de facturatie op basis van telling (door Telenet) van het

aantal aanwezige TV-toestellen.

Om digitale TV te kunnen aanbieden voor 50 of meer toestellen is een Telenet Broadcast center
nodig. De normale prijs van een dergelijk toestel bedraagt € 16.335 per toestel.
Bij het bekomen van 150 WZC’s (wat allicht gehaald wordt) wordt de prijs € 8.131 per toestel,
wat een korting van 50% betekent.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 27 augustus 2015

Besluitvormings-
proces

 MAT van 16 juli 2015
 Raadsbeslissing van 27 augustus 2015

Bijlagen  Bestek tot gunning dossier Zorgbedrijf Antwerpen

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord, met het oog op het invoeren van digitale TV in haar woonzorgcentra, aan
te sluiten bij het via de opdrachtencentrale Zorgbedrijf Antwerpen bekomen voorstel, volgens de
prijzen zoals hierboven weergegeven (prijzen allemaal incl. BTW).
[17 december 2015]

Punt 17 Gebruiksovereenkomst met de Stad Kortrijk voor de gebouwen met grond gelegen
Tuinstraat 27 en Nieuwstraat 38 voor de tijdelijke herhuisvesting van crisisopvang.

Feitelijke
aanleiding

Historiek van de overeenkomst tussen de Stad en het OCMW voor het gebruik van het
gebouw Spoorweglaan 6-8.

Met een huurovereenkomst d.d. 28 september 1999 tussen de Stad en het OCMW in het kader
van het Sociaal Impulsfonds werd door de Stad aan het OCMW, de benedenverdiepingen van
Spoorweglaan 6 en 8 (nu Tuinstraat 27 en Nieuwstraat 38) in huur gegeven en door het OCMW
aan de Stad, de bovenverdieping van Spoorweglaan 7.

Een onderverhuur kon enkel met het Sociaal Verhuurkantoor “De Poort.” Deze huurovereenkomst
werd aangegaan voor een periode van 9 jaar, beginnende op 24 mei 1999 en eindigend op 23 mei
2008, zonder dat er sprake kan zijn van een stilzwijgende huurverlenging.

Op dezelfde datum werd een huurovereenkomst tussen de Stad en de VZW De Poort afgesloten
waarbij alle woongelegenheden, zijnde 8 studio’s, in huur werden gegeven aan de VZW met het
oog op het verbouwen en saneren van woningen om ze te verhuren aan kansarmen. Ook deze
huurovereenkomst werd voor een periode van 9 jaar aangegaan en eindigde op 23 mei 2008.

Beide overeenkomsten zijn na 23 mei 2008 stilzwijgend verder blijven lopen.

Gezamenlijke verkoop van de panden.

In zitting van 16 oktober 2014 bekrachtigde de raad de bestuursbeslissing door voorzitter en
waarnemend secretaris genomen op maandag 13 oktober2014 tot ondertekening van de
verkoopsbelofte en stemde dus principieel in met de onderhandse verkoop van de grond en het
gebouw gelegen Spoorweglaan 9 te Kortrijk in het kader van een CBO-procedure voor de
realisatie van sociale woningen en dit conform de voorwaarden opgenomen in de verkoopbelofte.

Beoordeling Ondertussen werd bekend dat deze CBO-procedure niet werd goedgekeurd.



In afwachting van een gezamenlijke verkoop door stad en OCMW kan het pand ingezet worden
voor de tijdelijke herhuisvesting van de crisisopvang in afwachting van de renovatie van het pand
Brugsestraat 34.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit van 16 oktober 2014: principiële verkoop in het kader van een CBO-procedure.

Bijlagen  Overeenkomst

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met volgende gebruiksovereenkomst:

Artikel 1 -Voorwerp. De Stad geeft in gebruik aan het OCMW, dat aanvaardt, de gebouwen met
grond gelegen Tuinstraat 27 en Nieuwstraat 38 te 8500 Kortrijk, kadastraal gekend Kortrijk, 3de
afdeling, sectie H, nrs. 1620/A en 1432/A door de stad aangekocht op 29 september 1997 jegens
de NV “CO.BR.HA” en met een totale kadastrale oppervlakte van 190m².

Er wordt voorbehoud gemaakt voor de woongelegenheden Tuinstraat 27/11 en 27/21 en
Nieuwstraat 38/12, die nog verhuurd zijn aan VZW De Poort en waarvan de huurovereenkomst op
23 mei 2017 afloopt. Er wordt thans naar een oplossing gezocht voor de zittende huurders,
waarna de lopende huurovereenkomst in der minne vroegtijdig kan beëindigd worden en het
OCMW de vrijgekomen woongelegenheden kan gebruiken, zoals hierna afgesproken.

Artikel 2 -Bestemming. Deze gebouwen zullen door het OCMW uitsluitend gebruikt worden voor
de organisatie van crisisopvang in afwachting dat het pand gelegen Brugsestraat 34 gerenoveerd
is. Deze bestemming van het goed mag door het OCMW niet worden gewijzigd dan met de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad.

Artikel 3 -Duur. De hierboven beschreven gebouwen met grond worden door de Stad per
loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan het OCMW, zonder dat er sprake kan zijn van
eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring. Deze ingebruikgeving gaat in vanaf 01 januari
2016 en zal uiterlijk tot 01 oktober 2017 duren, waarna deze gebruiksovereenkomst van
rechtswege ten einde komt.

Er kan door beide partijen, in gezamenlijk overleg, beslist worden om deze overeenkomst vroeger
te beëindigen.

Artikel 4 – Vergoeding. Voor het gebruik wordt er geen vergoeding gevraagd. Evenwel komen
beide partijen uitdrukkelijk overeen dat het OCMW, niet alleen alle huurders/gebruikers-
verplichtingen, maar ook alle eigenaarsverplichtingen verbonden met het in gebruik gegeven
gebouw, ten laste neemt. Dit betekent in concreto dat naast het huurders-, ook het
eigenaarsonderhoud ten laste van het OCMW wordt gelegd gedurende het gebruik.

Artikel 5 -Onderverhuring en overdracht van gebruik. Het OCMW neemt er kennis van dat
het verboden is om de ingebruikgegeven goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in onderhuur
te geven, of het gebruik, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk over te dragen. Enkel met de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad kan van dit verbod worden afgeweken.

Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat dit verbod niet geldt wanneer de
ingebruikgegeven goederen ingezet worden voor hun bestemming en dit is voor crisisopvang.

Artikel 6 -Onderhoud en herstellingen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het OCMW
alle onderhoud en herstellingen gedurende de gebruiksperiode ten laste neemt, ook deze die in
principe ten laste van de eigenaar is.

Artikel 7 - Veranderingen en verbeteringen. Geen enkele verandering, verbouwing of
aanpassing mag aan het ingebruikgegeven goed worden uitgevoerd zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Stad. De toegestane veranderingen, verbeteringen of
verfraaiingen komen bij het einde van de overeenkomst van rechtswege toe aan de Stad, die
daarvoor aan het OCMW geen vergoeding verschuldigd zal zijn.

Indien er zonder toestemming verbouwingen of veranderingswerken werden uitgevoerd, kan de
Stad, hetzij in de loop van het gebruik, hetzij bij het einde daarvan, eisen dat de plaatsen op
kosten van het OCMW in hun vroegere toestand worden hersteld, onverminderd
schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. Indien de Stad verkiest de uitgevoerde werken te
behouden, is hij evenmin enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 8 -Verzekeringen. Het OCMW is verplicht het gebruikte goed te laten verzekeren alsof
hij eigenaar was, onder meer tegen brand, ontploffingsgevaar, blikseminslag, storm en



overstromingen, evenals tegen alle risico’s met betrekking tot de gebouwen, het niet gebruiken
van het goed, het verhaal van buren, de kosten van graafwerken en afbraak, de installaties, en
alle roerende goederen die de gebouwen zullen bevatten. Het bedrag van de verzekering dient
toereikend te zijn om een perfect herstel in de oorspronkelijke toestand van het goed mogelijk te
maken.

Het OCMW is bovendien verplicht één of meerdere verzekeringen van burgerlijke
aansprakelijkheid
af te sluiten of te doen afsluiten en deze gedurende de gehele periode van het gebruik te
hernieuwen,
en dit voor ruimschoots toereikende bedragen, voor stoffelijke schade en voor lichamelijke letsels.

Het OCMW zal op vraag van de stad het bestaan van de verzekeringen en de regelmatige
betalingen
van de premies bewijzen.

Artikel 9 - Kosten en lasten. Alle welkdanige belastingen en taksen die het onroerend goed
bezwaren en opgelegd worden door ieder welkdanig Bestuur, zullen ten laste vallen van het
OCMW als gebruiker van het pand. De stad zal de onroerende voorheffing terugvorderen aan het
OCMW.

Het verbruik van gas, elektriciteit en water in het ingebruikgenomen goed is eveneens voor
rekening van het OCMW.
[17 december 2015]

Punt 18 Gebruiksovereenkomst met de stad Kortrijk voor de gronden op Kortrijk Weide.
Voorstel tot goedkeuring.

Punt uitgesteld naar de volgende zitting.
[17 december 2015]

Punt 19 Verkoop van landbouwgrond in Harelbeke voor de uitbreiding van het provinciaal
domein De Gavers.

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van een perceel landbouwgrond gelegen langs de Eikenstraat in
Stasegem-Harelbeke.

De Provincie West-Vlaanderen wenst dit perceel te verwerven voor de uitbreiding van het
provinciaal domein De Gavers.

Beoordeling Het perceel is gekend in de 2de afdeling van Harelbeke, sectie B, nummer 288/H.
De kadastrale oppervlakte is 8.487 m² en het kadastraal inkomen bedraagt 47 euro.

Het perceel wordt verpacht aan de heer Demunster uit Harelbeke. De jaarlijkse pachtprijs
bedraagt 331,24 euro.

Volgens het Gewestplan Kortrijk (goedgekeurd bij KB van 4 november 1977) is het perceel
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het perceel ligt ook in het GRUP
“Afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk” zoals goedgekeurd op 20 januari 2006.

De waarde van de grond werd geschat op 35.000 euro per hectare.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Schattingsverslag

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkoop van het perceel gekend in de 2de afdeling van Harelbeke,
sectie B, nummer 288/H aan de Provincie West-Vlaanderen voor de prijs van € 29.704,50 waarbij
de onderhandelingen met de pachter over de uitwinningsvergoeding en de termijn van vrijmaking
gebeuren door de koper.

De akte zal verleden worden door de Provinciegouverneur. De raad stelt de voorzitter en de
waarnemend secretaris aan om het OCMW te vertegenwoordigen in de akte.



De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden in het kader van de investeringen
voor de lopende sociale projecten.
[17 december 2015]

Punt 20 Aanpassing arbeidsreglement. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling Aanpassing van het arbeidsreglement voor de leerwerknemers (medewerkers tewerkgesteld
volgens art. 60 § 7 van de organieke OCMW wet.

Feitelijke
aanleiding

Het huidig arbeidsreglement werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 8 juli
2003 en sinds niet meer te gronde aangepast.

Beoordeling Het arbeidsreglement dient te worden aangepast aan de huidige huisstijl om de leesbaarheid ervan
te verhogen.

Het arbeidsreglement werd aangepast naar analogie van het arbeidsreglement van de statutaire en
contractuele medewerkers dat werd goedgekeurd tijdens de zitting van 7 juli 2015.

De benaming personeelsleden art. 60 § 7 werd vervangen door “leerwerknemers”.

De benamingen leidinggevende en diensthoofd werd vervangen door “werkvloerbegeleider”.

De bijlage met alle bestaande uurroosters diende te worden aangevuld.

De procedure in het kader van de bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk is
aangepast sinds 1 maart 2015 en moet verplicht opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 De wet van 18 december 2002 houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling
van de arbeidsreglementen

 KB van 28 februari 2014 en 28 maart 2014 betreffende psychosociale belasting, veroorzaakt
door het werk

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 8 juli 2003: vaststelling van het arbeidsreglement van de leerwerknemers
 Raadsbesluit 7 juli 2015: vaststelling van het arbeidsreglement van de statutaire en

contractuele medewerkers

Besluit-vormings-
proces

 BOC 4 december 2015

Bijlagen  Aangepast arbeidsreglement voor de leerwerknemers van het OCMW Kortrijk

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement in bijlage goed.

Belangrijkste aanpassingen in het arbeidsreglement per artikel

Artikel 6 uurroosters en rusttijden
Werd aangepast aan de huidige uurregeling.

Artikel 8 Tijdsregistratie – aanwezigheid
De verwijzing naar de personeelskaart werd verwijderd, de personeelskaart wordt niet langer
gebruikt.

Artikel 9 bezoldiging van het loon
De mogelijkheid om het loon in speciën te ontvangen werd geschrapt in het arbeidsreglement,
vanaf 1 oktober 2016 wordt de girale betaling van het loon de regel. Omdat de girale betaling in
ons bestuur al de regel is heb ik de mogelijk om in speciën het loon te ontvangen nu al niet meer
vermeld.

Artikel 13 afwezigheid wegens ziekte of ongeval
Uitbreiding van dit artikel met de bedoeling om duidelijkheid te creëren + er wordt vanaf de eerste
dag een attest van arbeidsongeschiktheid gevraagd in plaats van vanaf de tweede dag van
arbeidsongeschiktheid.
Wanneer een medisch attest opgesteld is in een vreemde taal kan een vertaling worden gevraagd.



Artikel 14, 15 en 16 controlearts, geschillenregeling en sanctieregeling
Duidelijke procedure voor de uitvoering van eventuele controles en de eventuele geschillen die hier
kunnen uit voortvloeien. Mogelijke sancties toegevoegd bij niet verwittigen

Artikel 18 Arbeidsovereenkomst
De mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt toegevoegd

Artikel 22 Sancties
Sancties bij onregelmatigheden inzake stiptheid werd toegevoegd en opsomming van bijkomende
sancties wanneer de werknemer in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen.

Artikel 28 Persoonlijke eigendommen
Dit artikel werd toegevoegd om de werknemers er op te wijzen zorg te dragen voor hun
eigendommen en hen er op te wijzen dat de werkgever niet aansprakelijk is.

Artikel 32 bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk
Aanpassing aan de huidige wetgeving.

Belangrijkste aanpassingen in de bijlagen van het arbeidsreglement.
Alle bijlagen werden aangepast aan de huidige situatie en uitgebreid waar nodig naar analogie van
het arbeidsreglement van de statutairen en contractuelen.

- Bijlage 7 afspraken inzake werkkledij wordt geschrapt wegens niet relevant.

[17 december 2015]

Punt 21 Aanpassing reglement variabele arbeidstijd.

Feitelijke
aanleiding

Na evaluatie in de LDC en wijkteams blijkt dat er in het voorjaar zeer veel uren wordt gewerkt om
de programmatie rond te krijgen voor de rest van het jaar. Naar aanleiding van de aftopping op
30 april 2015 werden in de wijk- en dienstencentra veel afwijkingen goedgekeurd door de
leidinggevende. Deze afwijkingen worden beschouwd als gewettigd en terecht.

Een begeleiding van een activiteit buitenshuis in de LDC en wijkteams vraagt heel veel van de
medewerkers en in het huidige reglement wordt elke activiteit gelijkgesteld met maximum 7u36.

Er worden tijdens weekend activiteiten te veel extra uren opgebouwd, deze uren moeten
structureel worden beperkt zonder de werking van de wijk- en dienstencentra in het gedrang te
brengen.

In het reglement van de stad Kortrijk worden avondvergaderingen (na 19u) beperkt tot max. 2 u.

Beoordeling Het reglement variabele arbeidstijden, zoals gevoegd in bijlage, bevat de volgende aanpassingen:

 Er wordt in het regelement variabele werktijd een uitzondering voorzien voor LDC en
wijkteams: de kredieturen voor de medewerkers van de LDC en de wijkteams zullen vanaf
2016 op 30 april niet worden afgetopt.

 Momenteel wordt er voor een begeleiding op een daguitstap maximum 7u36 gegeven, dit zal
worden uitgebreid naar een maximum van 11 u. Tijdens een begeleide daguitstap worden
minimaal 2 pauzes voorzien.

 Prestaties tijdens het weekend worden beperkt tot 7u36 per dag.

 Avondvergaderingen: (na 19 u) worden met maximaal 2 uren aangerekend naar analogie met
de regeling bij de stad.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Besluitvormings-
proces

 BOC 04.12.2015

Bijlagen  Reglement variabele arbeidstijd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad keurt het reglement variabele arbeidstijd in bijlage goed.
[17 december 2015]



Punt 22 Besteding van de VIA-middelen voor de lokale besturen door verhoging van de
maaltijdcheques. Aanpassing rechtspositieregeling OCMW Kortrijk.

Doelstelling Het OCMW Kortrijk wil de VIA-middelen besteden aan de verhoging van de maaltijdcheques voor
het personeel en dit zolang er VIA-subsidies ter beschikking kunnen gesteld worden. We vragen
de Raad de rechtspositieregeling voor het OCMW Kortrijk aan te passen met het bedrag van de
verhoogde maaltijdcheques voor de duur van de beschikbare VIA-subsidies.

Feitelijke
aanleiding

Vanuit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA), kunnen financiële middelen opgevraagd worden
voor de lokale besturen, middelen die dienen besteed te worden aan een verhoging van de
koopkracht van het personeel.

Beoordeling Op 26 november ll. werd met de vakbonden unaniem een akkoord onderhandeld om de VIA-
middelen integraal te besteden aan een verhoging van de maaltijdcheques met € 1,10 (verhoging
van € 4,40 naar € 5,50), dit zowel voor het personeel van Stad als van het OCMW, met ingang
vanaf 01.12.2015. Dit leidt naar een koopkrachtverhoging van gemiddeld € 240 per jaar per
voltijdse medewerker.

De beschikbare middelen voor 2014 en 2015 zijn:

reguliere middelen restmiddelen

besteding VIA-diensten alle personeel ‘nuttige initiatieven’
vanuit vakbonden:
koopkrachtverhoging

2014 niet opgevraagd: gering
bedrag

€ 35.338,86

2015 € 11.576,59 € 15.955,42 (prognose)

TOTAAL € 62.870,87

De kostprijs voor de verhoging is:

2015 1 maand € 4.980,00

2016 12 maanden € 57.354,00

TOTAAL € 62.334,00

De restmiddelen voor 2014 zijn opgevraagd en in de loop van 2015 aan het OCMW gestort vanuit
VIA. De reguliere en restmiddelen voor 2015 dienen opgevraagd te worden vóór 31.12.2015.

Dit dossier werd voor advies voorgelegd in het MAT van 03.12.2015 en het CBS van 14.12.2015 in
het kader van art. 270 van het OCMW-decreet (aanpassing RPR met financiële repercussie). Beide
besprekingen leidden tot een gunstig advies.

Wij vragen de Raad akkoord te gaan met het voorstel om de middelen van de VIA-subsidiëring
(restmiddelen VIA4 en reguliere middelen VIA4 integraal te besteden aan een verhoging van de
maaltijdcheques met € 1,10 (verhoging van € 4,40 naar € 5,50) voor zowel het personeel van de
stad als van het OCMW, dit met ingang van 1 december 2015 en dit zolang tot de huidige VIA-
subsidiëring blijft duren, waarna en alsdan het dossier opnieuw zal worden onderzocht en met de
vakbonden besproken.

In het kader van voorgaande, vragen wij de Raad het art. 183 van de RPR voor het OCMW-
personeel aan te passen met het verhoogde bedrag van de maaltijdcheques (€ 5,50 per dag),
zolang er VIA-subsidies ter beschikking gesteld worden.

Op basis van art 270 § 1, 3° van het OCMW-decreet dient het OCMW advies te verlenen aan de
gemeentelijke overheid tot aanpassing van de rechtspositieregeling inzake de verhoging van de
maaltijdcheques (€ 5,50 per dag).

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Gemeentedecreet
 OCMW-decreet
 RPR OCMW

Besluit-vormings-
proces

 HOCBOC 26/11/2015
 MAT 03/12/2015
 Advies CBS 14.12.2015

Bijlagen  Aangepast rechtspositiebesluit OCMW Kortrijk



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het opvragen van de VIA-middelen voor 2015 (reguliere – en
restmiddelen) vóór 31 december 2015.

De raad gaat akkoord met het voorstel om de middelen van de VIA-subsidiëring (restmiddelen
VIA4 en reguliere middelen VIA4 integraal te besteden aan een verhoging van de maaltijd-cheques
met € 1,10 (verhoging van € 4,40 naar € 5,50) voor zowel het personeel van de stad als van het
OCMW, dit met ingang van 1 december 2015 en dit zolang tot de huidige VIA-subsidiëring blijft
duren, waarna en alsdan het dossier opnieuw zal worden onderzocht en met de vakbonden
besproken.

De raad gaat akkoord met de aanvulling van art. 183 §1-alinea 1 van het rechtspositiebesluit van
toepassing op het personeel van het OCMW Kortrijk als volgt:

‘Met ingang van 1 december 2015 wordt het bedrag van de nominale waarde van de
maaltijdcheque gebracht op € 5,50 (€ 4,41 werkgeversbijdrage en € 1,09 werknemersbijdrage)
en dit zolang tot de huidige VIA-subsidiëring blijft duren, waarna en alsdan het dossier opnieuw
zal worden onderzocht en met de vakbonden besproken.’

De raad beslist een afschrift van dit besluit binnen een termijn van 20 dagen voor algemeen
administratief toezicht over te maken aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.

De raad verleent op basis van art. 270 §1, 3° van het OCMW-decreet een gunstig advies aan de
gemeentelijke overheid tot aanpassing van de rechtspositieregeling inzake de verhoging van de
maaltijdcheques naar € 5,50 per dag.
[15 december 2015]

Punt 23 Vastlegging vakantiekalender 2016.

Feitelijke
aanleiding

De vakantieregeling, compensatiedagen volgen de regeling van vorig jaar en zijn geldig voor alle
personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met uitzondering van:
 de nieuwe personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de

volgende diensten : de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de
sociale dienst van de woon en zorgcentra.

 de personeelsleden in dienst sinds 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens
het raadsbesluit van 19 december 2013

Die personeelsleden hebben jaarlijks recht op 26 betaalde vakantiedagen en 11 feestdagen.
Voor deze personeelsleden wordt een aparte vakantiekalender opgemaakt (dienstnota 2016/b)

 De verplichte brugdagen vrijdag 6 mei 2016 en 22 juli 2016 werden aangeduid als verplichte
brugdagen naar analogie met de regeling bij de stadsdiensten.

 Tijdens de periode Kortrijk Congé (maandag 25 juli 2016 tot vrijdag 12 augustus 2016) is het
OCMW op de hoofdzetel Budastraat 27 enkel open in de voormiddag

 Er worden voor de kinderopvang en de maaltijdbedeling specifieke collectieve openings-/
sluitingsregelingen voorzien in de vakantiekalender.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 Gelet op het KB van 18 april 1974 betreffende de feestdagen;
 Gelet op de rechtspositieregeling van de Stad Kortrijk;
 Gelet op het OCMW decreet artikel 104;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, art. 138 en 139;

Eerdere
beslissingen

 Gelet op de vaststelling van de personeelscategorieën;

Besluitvormings-
proces

 Het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité van 22 oktober 2015;
 Het basisoverleg van 4 december 2015;

Bijlagen  Vakantiekalender 2016 – a
 Vakantiekalender 2016 – b

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt de vakantiekalender 2016 vast, voor alle personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met



uitzondering van de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de
volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijbedeling en de sociale
dienst van de woon en zorgcentra.

 De personeelsleden in dienst sinds 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de
dienst kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW
Kortrijk krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013

1 januari 2016 vrijdag Nieuwjaar

2 januari Zaterdag (C) 2de Nieuwjaar/lokale feestdag

28 maart maandag Paasmaandag

1 mei Zondag (C) Feest van de arbeid

5 mei donderdag OLH Hemelvaart

6 mei vrijdag verplichte brugdag

16 mei maandag Pinkstermaandag

11 juli maandag Feest van de Vlaamse Gemeenschap

21 juli donderdag Nationale feestdag

22 juli vrijdag Verplichte brugdag

15 augustus maandag OLV Hemelvaart

1 november dinsdag Allerheiligen

2 november woensdag Allerzielen/lokale feestdag

11 november vrijdag Wapenstilstand

25 december Zondag (C) Kerstmis

26 december maandag 2de kerstdag/lokale feestdag

Lokale feestdagen 2016

 zaterdag 2 januari
 woensdag 2 november
 maandag 26 december

Brugdagen 2016

Vrijdag 6 mei 2016.
Vrijdag 22 juli 2016
Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een compensatiedag,
inhaalrust, kredietverlof of lokale verlofdag.

Compensatiedagen 2016

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op
een dag naar keuze.

 zaterdag 2 januari
 zondag 1 mei
 zondag 25 december

Regeling vakantiedagen, lokale verlofdagen en dienstvrijstellingen

 Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar heeft het statutair personeelslid recht op 34 werkdagen en vanaf de leeftijd
van 50 jaar op 35 werkdagen.

 Het contractuele personeelslid heeft recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie, samengesteld
als volgt: maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar
en 13 conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar heeft het contractuele personeelslid recht op 14 conventionele
vakantiedagen en vanaf de leeftijd van 50 jaar op 15 conventionele vakantiedagen.

 Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode van 5
opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar.

 De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van
de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden zonder dat
het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

 Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen.
 De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende.

De opname van de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal
vier maanden vooraf aangevraagd worden.
De vakantie voor een kortere periode dient, behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf
aangevraagd te worden.

Openingsuren tijdens Kortrijk congé Campus Buda

Tijdens de periode van vrijdag 22 juli tot vrijdag 12 augustus 2016 is de hoofdzetel Budastraat 27



enkel open in de voormiddag, van 9u tot 12u. Vanaf dinsdag 16 augustus 2016 is er opnieuw
volledige dienstverlening.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang

 De Puzzel:
Sluitingsregeling

- tijdens de periode van 21 juli tot en met 11 augustus 2016
- op maandag 31 oktober 2016

Openingsregeling
- 2 november: de lokale feestdag wordt gecompenseerd

 Het Blokkenhuis:
Sluitingsregeling

- tijdens de periode van 21 juli tot en met 15 augustus 2016
- op maandag 31 oktober 2016

Openingsregeling
- 2 november: de lokale feestdag wordt gecompenseerd

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 6 mei en 22 juli 2016 geldt een normale dienstverlening voor de maaltijdbedeling.

De raad stelt de vakantiekalender 2016 vast:
 voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de volgende

diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijbedeling en de sociale dienst
van de woon en zorgcentra.

 Voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2014 en tewerkgesteld in de dienst kinderopvang
en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens het
raadsbesluit van 19 december 2013. (onder voorbehoud van effectieve beslissing tot
overdracht)

1 januari 2016 vrijdag Nieuwjaar

28 maart maandag Paasmaandag

1 mei zondag (C) Feest van de arbeid

5 mei donderdag OLH Hemelvaart

6 mei vrijdag verplichte brugdag

16 mei maandag Pinkstermaandag

11 juli maandag Feest van de Vlaamse Gemeenschap

21 juli donderdag Nationale feestdag

22 juli vrijdag Verplichte brugdag

15 augustus maandag OLV Hemelvaart

1 november dinsdag Allerheiligen

11 november vrijdag Wapenstilstand

25 december zondag (C) Kerstmis

Brugdagen 2016

 Vrijdag 6 mei 2016
 Vrijdag 22 juli 2016

Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een compensatiedag,
inhaalrust of kredietverlof.

Compensatiedagen 2016

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op
een dag naar keuze.

 Zondag 1 mei
 Zondag 25 december

Regeling vakantiedagen

 Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 26 werkdagen jaarlijkse vakantie.

 Het contractuele personeelslid heeft recht op 26 werkdagen, samengesteld als volgt: maximum
20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar en 6 conventionele
vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar.

 Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode van 5



opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar.

 De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van
de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden zonder dat
het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

 Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen.

 De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende.

De opname van de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal
vier maanden vooraf aangevraagd worden.

De vakantie voor een kortere periode dient, behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf
aangevraagd te worden.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang

 De Puzzel:
Sluitingsregeling

- tijdens de periode van 21 juli tot en met 11 augustus 2016
- op maandag 31 oktober 2016
- op maandag 26 december 2016
- op maandag 2 januari 2017

 Het Blokkenhuis:
Sluitingsregeling

- tijdens de periode van 21 juli tot en met 15 augustus 2016
- op maandag 31 oktober 2016
- op maandag 26 december 2016
- op maandag 2 januari 2017

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 6 mei en 22 juli 2016 geldt een normale dienstverlening voor de maaltijdbedeling.
[17 december 2015]

Punt 24 Varia

Dankwoord van afscheidnemend raadslid Johan Coulembier die vervangen wordt door Nic
Cattebeke.

Volgende zitting: 21 januari 2016 met etentje in het klooster.
[17 december 2015]


