
VERSLAG

Openbare zitting van 21 januari 2016

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene

Raadsleden: Frederik Benoit, Nic Cattebeke, Lien Claassen, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Yann
Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele, Stéphanie Van Hauwaert, Lieve Vansevenant,
Carine Vercleyen en David Wemel.

Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: /

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

In verband met punt 11: “Masterplan voor de realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en
administratief centrum voor het zorgbedrijf. Voorstel tot goedkeuring.” maakte raadslid David
Wemel de opmerking om rekening te houden met de mobiliteit rond de site en de heraanleg van
de stationsomgeving. Hij wilde expliciet ook voorstellen om contact op te nemen met De Lijn. Mits
deze aanvulling wordt het verslag van de zitting 17 december 2015 goedgekeurd.
[21 januari 2016]

Punt 2 Aktename einde mandaat raadslid en eedaflegging opvolger. Verwelkoming.

Feitelijke
aanleiding

Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden
verkozen, waaronder de heer Johan Coulembier.

Als opvolgers van de heer Johan Coulembier werden verkozen: 1. Nic Cattebeke 2. Hans
Dhondt 3. Frans Christiaens.

Tijdens deze installatiegemeenteraad werden de geloofsbrieven van zowel de werkende leden als
de opvolgers onderzocht en goedgekeurd.

Beoordeling Conform de voordrachtsakte en voormelde gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 is de
heer Johan Coulembier van rechtswege ontslagnemend op 1 januari 2016. De heer Nic Cattebeke
is als eerste opvolger bereid om dit mandaat op te nemen.

De geloofsbrieven van de heer Nic Cattebeke werden conform artikel 16 §4 van het OCMW-
decreet voorgelegd aan de voorzitter van de gemeenteraad, die ze onderzocht en goedgekeurd
heeft.

Op 21 december 2015 heeft de heer Nic Cattebeke in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad en in aanwezigheid van de stadssecretaris de eed afgelegd. Er werd hiervan een
proces-verbaal van eedaflegging opgemaakt.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet art. 10, 16, 17 en 26.

Bijlagen  Proces-verbaal van de eedaflegging.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de heer Johan
Coulembier als OCMW-raadslid.

De raad neemt akte van het proces-verbaal van eedaflegging van de heer Nic Cattebeke als
OCMW-raadslid, in vervanging van de heer Johan Coulembier.
[21 januari 2016]



Punt 3 Mandatering in het bijzonder comité voor de sociale dienst, Vereniging Ons Tehuis,
Infohos, Mentor, AZ Groeninge en SHM De Goedkope woning. Aktename.

Feitelijke
aanleiding

In deze zitting heeft de raad akte genomen van de van rechtswege beëindiging van het mandaat
van de heer Johan Coulembier als OCMW-raadslid en van de eedaflegging van de heer Nic
Cattebeke als opvolger.

Beoordeling Het einde van het mandaat van de heer Johan Coulembier als werkend lid van de OCMW-raad
houdt ook het ontslag in van zijn vertegenwoordiging als OCMW-raadslid in andere interne en
externe bestuursorganen.

Vervanging in de interne bestuursorganen
Volgens artikel 60 van het OCMW-decreet duiden de raadsleden die op dezelfde voordrachtsakte
voorkomen als het te vervangen lid onder henzelf een opvolger aan.

De aanduiding van dat lid wordt medegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte, ondertekende
verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het OCMW.

Vervanging in de OCMW-verenigingen
Artikel 246 van het OCMW-decreet bepaalt dat de regeling voor de vervanging van de leden van
het vast bureau en de bijzondere comités ook van toepassing is op de OCMW-verenigingen.

De meerderheid van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn die voorkomen op
dezelfde voordrachtsakten als de te vervangen raadsleden hebben op 21 januari 2016 een
ondertekende verklaring afgegeven aan de secretaris waarin de vertegenwoordigende mandaten
in de interne en externe besturen worden verdeeld.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet, in het bijzonder artikelen 60 en 226.

Bijlagen  Verklaringen gericht aan de waarnemend secretaris van het OCMW.

Tussenkomst ter
zitting

De voorzitter dankt de raadsleden voor de geleverde inzet en wenst de raadsleden die een nieuw
mandaat opnemen veel succes.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van volgende vervangingen in de interne organen en externe besturen:

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Els Deleu neemt het mandaat op in opvolging van Lieve Vansevenant.

Afgevaardigde in de vereniging Ons Tehuis.
Carine Vercleyen neemt het mandaat op in opvolging van Johan Coulembier.

Afgevaardigde in de algemene vergadering en de raad van beheer van Infohos.
Carine Vercleyen neemt de mandaten op in opvolging van Johan Coulembier.

Afgevaardigde in de algemene vergadering van Infohos.
Lieve Vansevenant neemt het mandaat op in opvolging van Els Deleu.

Afgevaardigde in de raad van bestuur van vzw Mentor.
Carine Vercleyen neemt het mandaat op in opvolging van Johan Coulembier.

Afgevaardigde in de raad van bestuur van AZ Groeninge.
Yann Mertens neemt het mandaat op in opvolging van Johan Coulembier.

Afgevaardigde in de raad van bestuur van de SHM “De Goedkope Woning”.
Lieve Vansevenant neemt het mandaat op in opvolging van Els Deleu.
[21 januari 2016]

Punt 4 Aktename van herziening budgethouderschap.

Doelstelling Op basis van de bevoegdheden die de Raad in het kader van dagelijks bestuur aan de Secretaris
gedelegeerd heeft, is het wenselijk dat de Raad akte neemt van de budgethouders aan wie de



Secretaris delegeert. Dergelijke lijst werd eerder voorgelegd, laatste aanpassing op 27 augustus
2015.

Feitelijke
aanleiding

Ingevolge taakverschuivingen is het aangewezen om het budgethouderschap vanaf 2016 bij te
sturen. Hierbij wordt de samenvatting gegeven van de wijzigingen:
 Piet Lareu: Hij zal de acties “betaalbare voeding” trekken en in dat kader volgt hij ook het

sociaal restaurant. In de lijst wordt Piet Lareu aangeduid met de term “adjunct van de
directeur”. Zijn vroegere verantwoordelijkheid over het beleidsteam verschuift naar Nele
Hofman.

 Nele Hofman: Zij neemt bijkomend het budgethouderschap over beleidsteam, ze draagt
kinderopvang en brugfiguren over aan Katrien Verhaeghe, die in het overzicht ook aangeduid
is met de term “adjunct van de directeur”. Verder draagt Nele Hofman het
budgethouderschap “wijkgezondheid” over aan Bart Denys.

 Carine Callemin als personeelsverantwoordelijke: Het budgethouderschap voor de
personeelsdienst was tot op heden toevertrouwd aan An Spriet. Gelet op de bestendiging
van haar functie als waarnemend Secretaris is het aangewezen dat Carine Callemin het
budgethouderschap opneemt.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Ingevoerd bij Raadsbeslissing 20 december 2001
 Gewijzigd bij Raadsbeslissingen van 8 maart 2003, 14 december 2004, 27 april 2006, 18

oktober 2007, 28 augustus 2008, 18 juni 2009,8 juli 2010, 20 januari 2011, 17 november
2011, 23 januari 2014 en 27 augustus 2015.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  De Raad neemt akte van onderstaande geactualiseerde budgethouderslijst voor
aangelegenheden van dagelijks bestuur. Deze lijst is toepasselijk vanaf 1 januari 2016.

Secretaris Politieke organen, privaat patrimonium,
ziekenhuis, onroerende voorheffing, belastingen
andere dan bedrijfsvoorheffing.

Personeelsverantwoordelijke Personeelsdienst, publicatie- en selectiekosten
voor OCMW-vacatures, verzekeringen personeel

Diensthoofd HRM Vorming OCMW-personeel

Financieel beheerder Financiële dienst; leningslasten

Preventie-adviseur Dienst preventie en bescherming; elementen
preventie en bescherming.

Diensthoofd B&O +ICT Bestuur, organisatie, communicatie, dienst ICT;
alle ICT-hardware en –software, vaste telefonie
en GSM.

Directeur facility Dienst facility, magazijnaankopen,
verzekeringen andere dan personeel, energie,
water, onderhoud gebouwen, wagenpark,
dranken dienstencentra.

Diensthoofd catering Voeding en keukenuitrusting met betrekking tot
centrale keuken en woonzorgcentra.

Directeur Welzijn Beleidsteam, straathoekwerk, convenanten.

Adjunct v/d directeur voor
leerwerkplaats en betaalbare voeding

Leerwerkplaats en betaalbare voeding,
waaronder sociaal restaurant.

Adjunct v/d directeur voor kinderopvang Kinderopvang, brugfiguren

Diensthoofd sociale dienst en activering Sociale dienst, juridische dienst, energie, Lac,
LOI, werkpunt, sociale tewerkstelling

Directeur Sint-Jozef en Biezenheem Sint-Jozef en Biezenheem

Directeur Ter Melle Woon- en zorgcentrum Ter Melle, De
Kolleblomme, Personeel centrale keuken

Directeur Lichtendal en De Weister Woon-en zorgcentra Lichtendal en De Weister

Diensthoofd wijk- en dienstencentra (bij
langdurige ziekte/vakantie →
diensthoofd Wonen en Zorg)

De Zonnewijzer, De Condé, ’t Cirkant, De
Zevenkamer, De Vlaskapelle, Overleie en
Kortrijk Zuidelijke rand, buurtwerk,

Diensthoofd Wonen en Zorg Serviceflats, aanleunflats Akkerwinde,
huisvesting, thuiszorg

De arcering wijst op budgethouderschap per materie, dus over de beleidsitems heen.

Uitzondering op algemene regeling: persoonlijke kosten.



 De Raad beslist volgende regeling voor goedkeuring van persoonlijke kosten:

Persoonlijke kosten van: Goed te keuren door:

Voorzitter Secretaris

Secretaris Voorzitter

Diensthoofd beleidsteam, diensthoofd
sociale dienst en activering, diensthoofd
wijk- en dienstencentra, diensthoofd
Wonen & Zorg

Directeur Welzijn

Diensthoofd catering Directeur Ter Melle

Overige budgethouders Secretaris

 Met betrekking tot betaalstaten en facturen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, duidt
de Raad onderstaanden aan tot nazicht van de betreffende documenten met de
Raadsbeslissing en aldus ook tot betaalbaarstelling van de betaalstaten.

Voorwerp Nazicht (1)

Lonen en wedden Personeelsdirecteur

Leningslasten Financieel Beheerder

Andere exploitatiekosten en
investeringen:
 ICT en telecommunicatie
 Andere

ICT-diensthoofd
Directeur facility

(1) Of bij afwezigheid de Secretaris.
[21 januari 2016]

Punt 5 Project 1 euro-maaltijden. Voorstel tot goedkeuring.

Doelstelling De doelstelling van het project 1-euromaaltijden Kortrijk is om een gezonde maaltijd te koppelen
aan integrale gezinsondersteuning om zo dienstverlening te ontsluiten voor kwetsbare groepen.
Het project loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2018.

Bij opstart van het project kiezen we voor 4 locaties: wijkcentrum De Zonnewijzer, wijkcentrum
De Zevenkamer, wijkcentrum Overleie en de ruilwinkel van mama’s voor mama’s. Voor de
kinderen wordt op de verschillende locaties klassen georganiseerd waar spelenderwijs gewerkt
wordt aan de Nederlandse taal. Deze klassen wordt begeleid door vrijwilligers van de wijkteams.
Daarnaast zullen kinderen kunnen proeven van vrijetijdsaanbod in Kortrijk. Kortrijkse sportclubs
zullen afwisselend een activiteit voor deze kinderen voorzien zodat kinderen kunnen kennismaken
met hun aanbod en de drempel om zich bij die sportclub in te schrijven wordt verlaagd.

De kinderen zullen ook regelmatig naar de bibliotheek van Kortrijk trekken waar ze de workshop
“spelen met taal” zullen volgen samen met hun ouders. Deze workshops zijn gratis.
Voor de ouders zal er op deze woensdagnamiddagen een medewerker aanwezig zijn van een
organisatie die specifieke ondersteuning voor hen zou kunnen aanbieden. Dit gaat om
medewerkers van Kind en Gezin, het CLB, de Kroost (het team Gezinsbegeleiding van het OCMW
Kortrijk), het CAW, vzw Leiaarde, vzw a’kzie enz. De ouders worden op een ongedwongen manier
benaderd door de medewerkers van de verschillende organisaties die hun aanbod dan
bekendmaken en de gezinnen indien zij dit wensen toeleiden naar hun bestaande dienstverlening.
Ouders worden tevens in contact gebracht met andere ouders wat hen de kans biedt om hun
netwerk uit te breiden en ervaringen te delen. Op geregelde tijdstippen zullen ook vormende
activiteiten worden georganiseerd voor de ouders zoals bijvoorbeeld kookworkshops rond gezonde
voeding met voedselpakketten.

Voor deelnemers aan het project 1 euromaaltijden kost een maaltijd voor een kind onder de 12
jaar 1 euro indien de ouders recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. In de 3 wijkcentra
worden de maaltijden 1 maal in de week, op woensdagnamiddag aangeboden. In de ruilwinkel
worden de maaltijden 1 maal in de maand aangeboden.
Voor dit project richten we ons specifiek naar gezinnen met kinderen uit de gebieden Kortrijk
Centrum (wijken Veemarkt, V-tex en Venning), Kortrijk Noord (wijk Overleie), Heule (wijk
Kransvijver) en naar bezoekers van de ruilwinkel. Hiervoor werken we nauw samen met de
basisscholen uit deze wijken: basisschool St.Jozef, basisschool 3-hofsteden en basisschool Sint
Theresia voor het gebied Kortrijk-Centrum, basisschool Kransvijver voor het gebied Heule, en
basisschool St.Amand-Noord en basisschool de Brug voor Kortrijk-Noord. In deze scholen zijn
brugfiguren actief die kinderen in een kwetsbare situatie en hun gezinnen toeleiden naar OCMW-
dienstverlening. Deze brugfiguren zullen in het project een cruciale rol opnemen. Zij vormen het
eerste aanspreekpunt voor de kinderen en hun ouders en zorgen ervoor dat de kinderen toegang
krijgen tot de 1 euromaaltijden.



Feitelijke
aanleiding

Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en
Armoedebestrijding Liesbeth Homans verspreidde vorig jaar de projectoproep “gezonde en
betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning”. Dit vanuit de ambitie van
de Vlaamse regering die uitgeschreven werd in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding om
structureel en preventief te werken aan armoedebestrijding om op die manier toegang tot alle
basisvoorzieningen te realiseren.

Minister Homans wil via deze projectoproep waardevolle initiatieven die zich richten op het
verzorgen van een gezonde, betaalbare maaltijd voor gezinnen met (jonge) kinderen uit
kwetsbare doelgroepen, binnen een integrale benadering van armoede ondersteunen. Dit vanuit
de visie van de Vlaamse overheid dat het voorzien van een maaltijd niet op zich staat, maar past
binnen een lokale integrale aanpak die mensen wil versterken. Het is een middel om mensen in
armoede proactief te bereiken, integraal te ondersteunen, de mogelijkheid te bieden in contact te
komen met een breed netwerk van andere organisaties (hulp- en dienstverlening, verenigingen,
…) en hun sociaal netwerk te verruimen. Voedsel kan gezien worden als een middel om mensen in
armoede op een laagdrempelige manier te bereiken om gezinsondersteuning aan te bieden.

Beoordeling OCMW Kortrijk diende het project 1 euromaaltijden vorig jaar in. Het maximumbedrag van 60000
euro werd aangevraagd. De Vlaams overheid keurde het project goed en besliste om het project
te ondersteunen voor het bedrag van 60000 euro (zie bijlage “budget project 1-euromaaltijden).

Dit project kan dan ook gekaderd worden binnen het armoedeplan en versterkt een aantal acties
die reeds lopen en/of in volle ontwikkeling zijn:
- Actie 17. Opstarten samenwerking met kleuter- en basisschool i.f.v. bestrijding

kinderarmoede.
o Scholen worden steeds meer geconfronteerd met armoede op school. Ondanks

erg veel engagement, ontbreekt het hen vaak aan expertise om hier ook zelf
mee aan de slag te gaan. Daarin kunnen we elkaar versterken. De scholen zijn
voor welzijnsorganisaties een zeer waardevolle toegangspoort om kwetsbare
gezinnen te bereiken die uit zichzelf vaak niet zo vlot de stap zetten naar onze
dienstverlening. We willen binnen dit project dan ook maximaal samen werken
met de Kortrijkse basisscholen om kwetsbare gezinnen toe te leiden naar dit
gezinsondersteunend aanbod.

- Actie 24. Onderzoeken sociale tarieven dienstverlening partners waar stad/OCMW een
convenant mee heeft.

o We proberen systematisch de sociale tarieven te verbreden. De sociale tarieven
voor thuismaaltijden werden uitgebreid, er is een aanvullend sociaal tarief voor
kinderopvang, er is de Uitpas,… . Ook dit project draagt hier toe bij.

- Actie 99. Proactief opsporen van armoede of mensen met verhoogd risico
o Dit gezinsondersteunend aanbod moet een trigger zijn om mensen verder op

weg te helpen. Het aanbieden van 1 € maaltijden wordt hier gezien als een
opstap naar verdere dienst- of hulpverlening. We kunnen hiervoor rekenen op
een breed partnerschap van diverse gezinsondersteunende diensten. Huizen van
het Kind maar ook de samenwerking vanuit het project “Kinderen Eerst” zijn
hiervoor essentiële partners. De huizen van het kind is een
samenwerkingsverband tussen het CAW Zuid West Vlaanderen, CLB Groeninge,
CLB Mandel en Leie, Kind en Gezin, H. Hart, de consultatiebureaus van Kind en
Preventie, Gezondheidscentrum en Reddie Teddy, de Speelvogel, LOGO
Leieland, directie welzijn Kortrijk (stad/ocmw) en de overige partners van de
opvoedingswinkel Kortrijk.

- Actie 153. Campagnes om drempels kinderopvang voor meest kwetsbaren weg te werken
o De concrete invulling van het gezinsondersteunende aanbod binnen dit project

wordt verder uitgewerkt met de verschillende lokale partners. Mensen
vertrouwd maken met kinderopvang en samen zoeken om alle randvoorwaarden
voor kinderopvang in te vullen (betaalbaarheid, mobiliteit,…) zal zeker 1 van de
thema’s zijn die aan bod komen.

Financiële
toetsing

Budget Het betreft de 1-euro-actie van actieplan 3.2 dat opgenomen is in het
OCMW-meerjarenplan. De budgettaire impact van de 1-euro-maaltijden voor
kinderen is aldus tot en met 2019 gebudgetteerd. Tot en met 2018 zou dit
project ingevolge de subsidie jaarlijks ongeveer kostendekkend zijn. In 2019
is een tekort van 22.700EUR gebudgetteerd.

Visum
ontvanger

Goedgekeurd waarbij ter verduidelijking meegegeven wordt dat deze actie
uitsluitend voor kinderen bedoeld is.

Bijlagen  Aanvraagformulier project 1 euromaaltijden
 Budget project 1 euromaaltijden
 Spreiding maaltijden
 Kennisgeving subsidies 1-euromaaltijden OCMW Kortrijk



Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of dit tarief ook geldt voor de ouders van de kinderen die aanspraak
kunnen maken op deze maaltijden. Hij vraagt ook om aandacht voor de activiteiten die aan de
maaltijden gekoppeld worden. Het is belangrijk om op te volgen welke maatregelen aanslaan en
resultaten opleveren.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt bevestigend. Ouders van kinderen die in aanmerking
komen voor dit tarief kunnen zelf ook een maaltijd verkrijgen aan hetzelfde tarief. Ook op andere
locaties zullen 1 euro-maaltijden worden aangeboden. Deze activiteiten zullen worden
geëvalueerd. Verder verwijst de voorzitter naar de dienst maaltijden aan huis waar de
tariefstructuur werd aangepast. Vorig jaar werden ongeveer 99.990 maaltijden klaargemaakt en
verspreid aan huis of via de dienstencentra.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad keurt goed dat vanaf 1 januari 2016 kinderen tot en met 12 jaar bij deelname aan het
project 1-euromaaltijden een maaltijd kunnen krijgen aan 1 euro op volgende locaties:

- Wijkcentrum de Zonnewijzer
- Wijkcentrum Overleie
- Wijkcentrum de Zevenkamer
- Ruilwinkel mama’s voor mama’s
[21 januari 2016]

Punt 6 Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de
realisatie zorgcampus Bellegem. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkverklaring van ons zorgstrategisch plan voor
het bouwen van een WZC in Bellegem. In zitting van 19 december 2013 keurde de Raad de
planning voor het opstellen van het technisch financieel plan goed. In zitting van 23 januari 2014
keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed.

In zitting van 20 maart 2014 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem goedgekeurd.

In zitting van 25 juni 2014 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team 3: Buro II & Archi + I
cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel. De raad formuleerde in diezelfde zitting opmerkingen
en richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp. In zitting van 18 september 2014 keurde
de Raad het schetsontwerp goed.

In zitting van 16 oktober 2014 besliste de raad om het dossier in 1 fase uit te voeren en daarbij
te kiezen voor het systeem van prefinanciering voor Vipa en onder deze vorm het TFP verder op
te maken. De raad keurde het voorontwerp goed en gaf opdracht om het goedgekeurde
voorontwerp in te dienen bij het subsidiedossier van V.M.S.W. voor de flats, het buurthuis en de
infrastructuurwerken.

In zitting van 27 november 2014 besliste de Raad het TFP voor de bouw van het
woonzorgcentrum met het systeem van prefinanciering in te dienen bij Vipa met het oog op een
principieel akkoord tot subsidiëring en het dossier voor de bouw van de assistentiewoningen, het
buurthuis en het dossier infrastructuurwerken ter subsidiëring in te dienen bij VMSW. In diezelfde
Raad werd beslist dat er gestart wordt met de opmaak van het uitvoeringsdossier zodra ons
dossier ontvankelijk verklaard wordt door beide subsidiërende overheden.

In het schrijven van VMSW van 24/12/2014 en 27/03/2015 ontvingen we respectievelijk de
gunstige advisering van het voorontwerp voor de 24 assistentiewoningen en de
infrastructuurwerken op zorgcampus Bellegem mits ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in
het verslag van de plenaire vergadering van 24 maart 2015.

In het schrijven van 23 april 2015 ontvingen we van Vipa het gunstig advies over het technische
financieel plan en de principiële goedkeuring voor de bouw van het woonzorgcentrum.
In zitting van 21 mei 2015 besliste de Raad het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II &
ARCHI+I in te dienen. De Raad gaf eveneens opdracht aan de ontwerper om te starten met het
uitvoeringsdossier.

In zitting van 20 augustus 2015 keurde de Raad het bestek, de lastvoorwaarden, de
gunningswijze en de raming goed onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het
uitvoeringsdossier door V.M.S.W.

Op 21 september 2015 ontvingen we van VMSW de goedkeuring van het uitvoeringsdossier en
groen licht om de aanbestedingsprocedure te starten.

Beoordeling De ontwerpopdracht voor de opdracht “Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en
infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus Bellegem met woonzorgcentrum voor 96



bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum.” werd gegund aan BURO II & ARCHI + I
cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2014/0056/01 opgesteld door de
ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel.

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
 Deelopdracht 1 Woonzorgcentrum (Geraamd op : € 10.524.670,34 exclusief BTW of

€ 11.787.630,78 inclusief BTW)
 Deelopdracht 2 Sociale Flats (Geraamd op : € 3.397.750,93 exclusief BTW of € 3.805.482,62

inclusief BTW)
 Deelopdracht 3 Dienstencentrum (Geraamd op : € 453.765,77 exclusief BTW of € 549.056,58

inclusief 21% BTW)
 Deelopdracht 4 Infrastructuurwerken openbaar karakter (Geraamd op : € 547.462,56

exclusief BTW of € 662.429,70 inclusief 21% BTW)
 Deelopdracht 5 infrastructuurwerken privaat karakter (Geraamd op : € 334.328,08 exclusief

BTW of € 398.830,92 inclusief BTW)

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.257.977,68 exclusief BTW of
€ 17.203.430,60 inclusief BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 augustus 2015 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
aanbesteding.

De aankondiging van opdracht 2015/S 203-367947 werd gepubliceerd op 20 oktober 2015 op
Europees niveau. De aankondiging van opdracht 2015-528112 werd gepubliceerd op 15 oktober
2015 op nationaal niveau.

De heraankondiging van opdracht 2015-533610 wegens het niet kunnen openen op de
voorgestelde openingsdatum werd gepubliceerd op 2 december 2015 op nationaal niveau en op 8
december op Europees niveau.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 december 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 5 augustus 2016.

Er werden 7 offertes ontvangen:
 Gabecon, Kasteelstraat 9 te 8980 Geluveld (€ 13.742.233,83 excl. Btw)
 Heijmans Bouw, Taunusweg 49 te 3740 Bilzen (€ 13.859.150,40 excl. Btw)
 BAM Contractors, Antoon Van Osslaan 1 bus 2 te 1120 Brussel (€ 14.681.148,36 excl. Btw)
 Artes Depret, Lanceloot Blondeellaan 2 te 8380 Zeebrugge (€ 14.817.554,25 excl. Btw)
 Stadsbader NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke (€ 14.929.652,97 excl. Btw)
 Jan De Nul, Tragel 60 te 9308 Hofstade-Aalst (€ 17.197.755,63 excl. Btw)
 Wyckaert Bouwonderneming, Ottergemsesteenweg 415 te 9000 GENT (€ 15.334.410,22 excl.

Btw)

Op 4 januari 2016 stelde de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000
Brussel samen met de dienst facility van het OCMW een verslag van nazicht van de offertes op.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Gabecon, Kasteelstraat 9 te 8980 Geluveld, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.762.997,67 exclusief BTW of € 15.532.679,85 inclusief
BTW.

Prijs excl. BTW raming Prijs excl. BTW Gabecon

Deel 1 Woonzorgcentrum € 10.524.670,34 € 9.416.781,92

Deel 2 Sociale Flats € 3.397.750,93 € 2.958.497,37

Deel 3 Dienstencentrum € 453.765,77 € 382.265,20

Deel 4 infrastructuur openbaar karakt. € 547.462,56 € 626.540,38

Deel 5 infrastructuur privaat karakter € 334.328,08 € 378.912,80

TOTAAL € 15.257.977,68 € 13.762.997,67

Een deel (deelopdracht 1) van de kostprijs wordt gesubsidieerd door V.I.P.A., Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 34 te 1030 BRUSSEL.
Een deel (deelopdracht 2) van de kostprijs wordt gesubsidieerd door V.M.S.W. Afdeling
Projectrealisatie Cel Infrastructuur, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.
Een deel (deelopdracht 4) van de kostprijs wordt gesubsidieerd door V.M.S.W., Koloniënstraat 40
te 1000 BRUSSEL..

Financiële
toetsing

Budget Na aanwendingen in jaarrekening 2014: 20.568.138 EUR.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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



de raad voor maatschappelijk welzijn.
 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 24.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorg-strategisch plan.
 Raad van 19 december 2013, planning technisch financieel plan voor projectfase 1 en 2
 Raad van 23 januari 2014, goedkeuring conceptnota, bouwprogramma en programma van

eisen voor projectfase 1 St Jozef als basis voor het opmaken van een bestek voor het
aanstellen van de ontwerper en als onderdeel van het Technisch financieel plan.

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef
 Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus St Jozef.
 Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp

zorgcampus St Jozef.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus St Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.

 Raad van 27 november 2014, goedkeuring TFP WZC volgens systeem van prefinanciering en
voorontwerp assistentiewoningen, het buurthuis en het dossier infrastructuurwerken en
indienen beide dossiers ter subsidiëring.
Goedkeuring uitbetaling volgende 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.
Beslissing dat er gestart wordt met de opmaak van het uitvoeringsdossier zodra dossier
ontvankelijk verklaard wordt door beide subsidiërende overheden.

 Raad van 21 mei 2015, goedkeuring om het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II
& ARCHI+I in te dienen en aktename van de start van de opmaak van het uitvoeringsdossier.

 Raad van 20 augustus 2015 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze dossier en
goedkeuring indienen definitief uitvoeringsdossier bij V.M.S.W.

 Raad van 27 augustus 2015 goedkeuring gunning opdracht “Archeologische prospectie met
ingreep in de bodem dossier woonzorgcentrum, assistentiewoningen, buurthuis en
infrastructuurwerken Bellegem” aan Ruben Willaert BVBA, Bloemistenstraat 6, 8340 Sijsele-
Damme

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen en OPOCE
 Aanbestedingsdocumenten
 PV opening
 Inschrijvingen aannemers
 Verslag aanbesteding

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vindt het positief dat de aanbesteding anderhalf miljoen euro lager ligt dan
de raming maar vraagt toelichting hierbij.

Directeur Facility antwoordt dat er verschillende factoren aan de basis liggen voor de lagere
prijzen: de algemene conjunctuur in de sector, een daling van het aantal vipa-dossiers, werf met
beperkt risico omwille van het vrije terrein, toegankelijke werf vanuit twee inritten, edm.

Raadslid Nic Cattebeke verwijst naar de lange grondstofprijzen van de voorbije maanden en
vraagt wat er zou gebeuren als deze weer zouden stijgen.

Directeur Facility Rik Lambert verwijst naar de geldende wetten op de overheidsopdrachten
waarbij voor bijzondere stijgingen van de grondstofprijzen procedures met prijsherzieningen
gelden.

Rik Lambert licht toe dat er nog geen plaatsing van de opdracht zal gebeuren zonder de
goedkeuring van VMSW. Deze wordt verwacht op 23 februari e.k.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 januari 2016 voor
de opdracht “Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de
realisatie zorgcampus Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en
lokaal dienstencentrum.”, opgesteld door de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J.
Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel en dienst facility.



Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van VMSW als
subsidiërende instantie, gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Gabecon, Kasteelstraat
9 te 8980 Geluveld, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.762.997,67 exclusief
BTW of € 15.532.679,85 inclusief BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 2014/0056/01.
[21 januari 2016]

Punt 7 Afbraakwerken Brugsestraat 34 te Kortrijk. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad het pand ‘de Bolster’, Brugsestraat 34 te Kortrijk
aan te kopen met het oog op de herlocalisatie van de kamers voor crisisopvang.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op. In zitting van 17 september 2015
keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed van de door externe aannemers uit
te voeren percelen. Bij de opening van de offertes op 21 oktober 2015 werd geen enkele offerte
ingediend. De wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006, art. 26§1 d) laat toe dat indien
ingevolge een aanbesteding geen enkele offerte werd ontvangen en voor zover de oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden, er kan overgegaan worden tot
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.
Rekening houdende met het voorgaande, keurde de Raad op 19 november 2015 het nieuw bestek
met nr. 20151221/RL/OPZB1 goed met dezelfde lastvoorwaarden maar met als gunningswijze
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Afbraakwerken Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk” werd een bestek
met nr. 20151221/RL/OPZB1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.675,00 exclusief BTW of € 19.795,50
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 november 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 19 november 2015 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Vacomet, Regenbeekstraat 17 te 8800 ROESELARE;
 Stadsbader Nicolas NV, Broelstraat 92 te 8530 HARELBEKE;
 Bosschaert NV, 't Hoge 114 te 8500 KORTRIJK;
 Lavagro, Trilloystraat 43 te 8930 REKKEM.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 11 december 2015 te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 7 augustus 2016.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Lavagro, Trilloystraat 43 te 8930 REKKEM (€ 8.299,88 exclusief BTW of € 8.797,87 inclusief

6% BTW);
 Stadsbader Nicolas NV, Broelstraat 92 te 8530 HARELBEKE (€ 18.225,00 exclusief BTW of

€ 19.318,50 inclusief 6% BTW);

Een deel van de kostprijs wordt betaald door de stad, namelijk de kostprijs van Deel 1
sloopwerken achterbouw. Dit deel kost €4.000 exclusief 6% BTW.
Op 14 december 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de laagste bieder, zijnde Lavagro, Trilloystraat 43 te 8930 REKKEM, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.299,88 exclusief BTW of € 8.797,87 inclusief 6% BTW.
Een deel van de afbraakwerken is op het terrein van de stad. Een gezamenlijke offertevraag is de
beste keuze. Het gedeelte van de afbraak ten laste van de Stad zal rechtstreeks aan hen
gefactureerd worden, namelijk €4.000 exclusief BTW of € 4.240 inclusief 6% BTW.

De totale kostprijs voor het gedeelte dat door externe aannemers wordt uitgevoerd bedraagt:

Perceel raming
Raming

incl.6% BTW gunning
gunning

incl.6% BTW

1 afbraak € 18.675,00 € 19.795,50 € 4.299,88 € 4.557,87

2 dakwerken € 42.730,00 € 45.293,80 € 54.134,97 € 57.383,07

3 pleisterwerken € 21.930,14 € 23.245,95 € 10.298,83 € 10.916,76



4 gevelbepleistering € 39.628,00 € 42.005,68 € 25.080,90 € 26.585,75

5 bevloering € 7.161,21 € 7.590,88 € 7.272,23 € 7.708,56

6 buitenschrijnwerk € 60.752,10 € 64.397,23 € 30.699,09 € 32.541,04

7 Metalen buitenschrijnwerk € 8.462,50 € 8.970,25 € 11.413,91 € 12.098,74

8 omgevingswerken € 18.701,15 € 19.823,22 € 22.473,43 € 23.821,84

Totaal €218.040,10 €231.122,51 €165.673,24 €175.613,63

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, § 3.

Eerdere
beslissingen

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

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

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

 Raad van 17 september 2015 : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze als
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 Raad van 19 november 2015 : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze als
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Bijlagen  2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes
 Tabel rekenkundig nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Stéphanie Van Hauwaert vraagt uitleg bij het lage bod van de ene bieder t.o.van de
andere bieder.

Directeur Facility Rik Lambert antwoordt dat het ramen van afbraakwerken niet evident is. Beide
aannemers werden hierover gecontacteerd. Wellicht zit het prijsverschil in de verschillende
aanpak van de aannemers om het puin weg te voeren.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 december 2015
voor de opdracht “Afbraakwerken Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk”, opgesteld door de dienst
Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Lavagro, Trilloystraat 43 te 8930
REKKEM, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.299,88 exclusief BTW of € 8.797,87
inclusief 6% BTW.
In samenspraak met de stadsdiensten wordt de opdracht gesplitst in €4.000 exclusief BTW of
€ 4.240 inclusief 6% BTW die rechtstreeks gefactureerd wordt aan de stad voor de afbraak van de
achterbouw en €4.299,88 excl. BTW of €4.557,87 inclusief BTW aan OCMW Kortrijk voor het
gedeelte voor het OCMW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151221/RL/OPZB1.
[21 januari 2016]

Punt 8 Vloerwerken Brugsestraat 34 te Kortrijk. Voorstel tot gunning.

Feitelijke In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad het pand ‘de Bolster’, Brugsestraat 34 te Kortrijk



aanleiding aan te kopen met het oog op de herlocalisatie van de kamers voor crisisopvang.
De renovatie van het pand zal enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren. Voor de werken die door aannemers
zullen uitgevoerd worden stelde Facility de bestekken op. In zitting van 17 september 2015
keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed van de door externe aannemers uit
te voeren percelen.

Bij de opening van de offertes op 21 oktober 2015 werd geen enkele offerte ingediend. De wet
inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006, art. 26§1 d) laat toe dat indien ingevolge een
aanbesteding geen enkele offerte werd ontvangen en voor zover de oorspronkelijke voorwaarden
van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden, er kan overgegaan worden tot
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.
Rekening houdende met het voorgaande, keurde de Raad op 19 november 2015 het nieuw bestek
met nr. 20151221/RL/OPZB7 goed met dezelfde lastvoorwaarden maar met als gunningswijze
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Vloerwerken Brugsestraat 34 te Kortrijk” werd op 3 november 2015
een bestek met nr. 20151221/RL/OPZB7 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.160,27 exclusief BTW of € 7.589,89
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 november 2015 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 19 november 2015 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Missiaen Stefaan, Radijzenstraat 8 te 8500 Kortrijk;
 Vanderrougstraete Tegelhuis NV, Kuurnsesteenweg 90 te 8500 Kortrijk;
 De loof Gebroeders, Molenstraat 42-44 te 8531 Bavikhove;
 Honore Sven, Zuidstraat 6 te 8530 Harelbeke;
 Beyaert Vloeren, Pannenbakkersstraat 4 te 8552 Moen;
 Devos tegelbedrijf, Hoevestraat 35 te 8500 Kortrijk.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 11 december 2015 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 7 augustus 2016.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Devos tegelbedrijf, Hoevestraat 35 te 8500 Kortrijk (€ 8.247,35 exclusief BTW of € 8.742,19

inclusief 6% BTW);
 Beyaert Vloeren, Pannenbakkersstraat 4 te 8552 Moen (€ 7.272,23 exclusief BTW of

€ 7.708,56 inclusief 6% BTW);

Op 14 december 2015 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de laagste bieder, zijnde Beyaert Vloeren, Pannenbakkersstraat 4 te 8552 Moen,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.272,23 exclusief BTW of € 7.708,56 inclusief
6% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

 Raad van 17 september 2015 : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze als
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.



 Raad van 19 november 2015 : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze als
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Bijlagen  2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes
 Tabel rekenkundig nazicht

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 december 2015
voor de opdracht “Vloerwerken Brugsestraat 34 te Kortrijk”, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Beyaert Vloeren, Pannenbakkersstraat
4 te 8552 Moen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.272,23 exclusief BTW of
€ 7.708,56 inclusief 6% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20151221/RL/OPZB7 van 3 november 2015.
[21 januari 2016]

Punt 9 Raamcontract onderhoud en vervanging van brandbestrijdingsmiddelen voor OCMW
Harelbeke, Stad Harelbeke, OCMW Kortrijk, OCMW Izegem, Stad Izegem, Zorgbedrijf
Roeselare, Gemeente-OCMW Langemark-Poelkapelle en Gemeente-Sociaal Huis Kuurne
met een looptijd van 5 jaar. Aktename gunning.

Feitelijke
aanleiding

Tot op heden verliep het onderhoud en de vervanging van blustoestellen en automatische
blusinstallaties (van dampkappen) nog niet via een raamcontract. OCMW Harelbeke stelde voor
om voor het dossier brandbestrijdingsmiddelen de trekkersrol op zich te nemen.
In zitting van 21 mei 2015 gaf OCMW Kortrijk een mandaat aan OCMW Harelbeke om in deze
overheidsopdracht op te treden als opdrachtencentrale. Het bijzonder bestek van 20/5/2015 met
nr. 2015/007 “Raamovereenkomst voor het onderhouden en leveren van
brandbestrijdingsmiddelen voor OCMW Harelbeke, Stad Harelbeke, OCMW Kortrijk, OCMW
Izegem, Stad Izegem, Zorgbedrijf Roeselare, Gemeente-OCMW Langemark-Poelkapelle en
Gemeente-Sociaal Huis Kuurne met een looptijd van 5 jaar”, opgesteld door OCMW Harelbeke,
werd goedgekeurd.
De raming voor OCMW Kortrijk bedraagt €8.000 per jaar of €40.000 voor de duur van het
voorgestelde raamcontract.

Beoordeling De aankondiging van opdracht 2015-518957 werd gepubliceerd op 17 juli 2015 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 september 2015 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 8 januari 2016.

Perceel 1 : Onderhouden van brandblussers en brandhaspels en leveren van nieuwe
brandblussers en brandhaspels
6 firma’s hebben een offerte ingediend:
Nr. Naam Woonplaats Prijs incl. btw
1 AQUAFLAM NV Deerlijk € 128.185,15
2 DE GROENE VLAM CVBA Kortrijk € 150.299,97
3 DEWOFIRE VOF Kuurne € 114.303,26
4 MDP GROUP NV Geel € 244.473,18
5 Smeba Brandbeveiliging BV Wijchen € 110.313,64

6 Somati Fie nv Erembodegem € 149.408,83
De offertes van Aquaflam NV, De Groene Vlam CVBA, Dewofire VOF, MDP group NV en Smeba
brandbeveiliging BV, werden als onregelmatig beoordeeld.
Enkel de offerte van Somati fie NV wordt als regelmatig beschouwd. Na rekenkundig nazicht
bedraagt de offerte van Somati Fie NV €149.408,83 incl. BTW waarvan €6.675,00 geraamd voor
OCMW Kortrijk.

Perceel 2 Onderhouden van automatische blusinstallaties:
3 firma’s hebben een offerte ingediend:
Nr. Naam Woonplaats Prijs incl. btw
1 AQUAFLAM NV Deerlijk € 10.742,38
2 DEWOFIRE VOF Kuurne € 5.631,34
3 Somati Fie nv Erembodegem € 5.221,15

De offerte Dewofire VOF werd als onregelmatig beoordeeld.
De offertes van Aquaflam NV en Somati Fie NV worden als regelmatig beschouwd.
Na rekenkundig nazicht bedraagt de offerte van Somati Fie NV €5.221,15 incl. BTW waarvan
€1.750,00 geraamd voor OCMW Kortrijk.
Op 3 december 2015 stelde OCMW Harelbeke een verslag van nazicht van de offertes op (zie
bijlage).



OCMW Harelbeke gunde op 10 december 2015 beide percelen aan de meest voordelige
regelmatige bieder, zijnde Somati Fie nv uit Erembodegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in
de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Per beleidsdomein opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebudgetten.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 21 mei 2015: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en mandaat aan
OCMW Harelbeke om op te treden als opdrachtencentrale.

Bijlagen  Verslag van nazicht van de offertes dd. 03/12/2015
 Gunningsbeslissing Vast bureau OCMW Harelbeke dd 10/12/2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt acte van de gunningsbeslissing van 10 december 2015 van de OCMW Raad van
Harelbeke om het raamcontract “onderhoud en vervanging van brandbestrijdingsmiddelen voor
OCMW Harelbeke, Stad Harelbeke, OCMW Kortrijk, OCMW Izegem, Stad Izegem, Zorgbedrijf
Roeselare, Gemeente-OCMW Langemark-Poelkapelle en Gemeente-Sociaal Huis Kuurne met een
looptijd van 5 jaar” tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
[21 januari 2016]

Punt 10 Restauratie beeld Christus op de koude steen. Aktename oplevering en goedkeuring
eindafrekening.

Feitelijke
aanleiding

Op 3 maart 2015 vond de voorlopige oplevering plaats. Bij goedkeuring van de eindafrekening
kan het saldo van de subsidie aangevraagd worden bij de Vlaamse Gemeenschap, dienst
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 november 2013 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Restauratie beeld
Christus op de koude steen”, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 april 2014 goedkeuring aan de
gunning van deze opdracht aan Profiel, Guido Gezellestraat 23 te 8560 WEVELGEM tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 37.710,00 exclusief BTW of € 45.629,10 inclusief 21%
BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20140124/FV/OPZB.
Bij de keuzes gemaakt bij het opmaken van het lastenboek is men er van gegaan dat de zwarte
schildering van de ‘steen’ niet waardevol was en kon behouden blijven. Bij de restauratie bleken
waardevolle onderliggende polychrome lagen aanwezig te zijn, die een geïntegreerde en
ondersteunde rol vervullen in de iconografische betekenis van het beeld. In overleg met
Onroerend Erfgoed werd beslist deze vrij te leggen, mits een meerprijs van € 4.569,60. Hiervoor
werd een bijkomende aanvraag tot subsidiëring aangevraagd, doch niet verkregen, gezien deze
bijwerken kaderen binnen een meerjarig subsidiedossier.

De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue
Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk stelde een proces-verbaal op van
voorlopige oplevering, die plaatsvond op 3 maart 2015.

Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er geen opmerkingen waren.
De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue
Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk stelde de eindafrekening op, waaruit
blijkt dat het eindbedrag van de werken € 51.158,31 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:



Raming € 38.480,00

Bestelbedrag € 37.710,00

HV in meer + € 0,00

HV in min - € 0,00

Bijwerken + € 4.569,60

Bestelbedrag na verrekeningen = € 42.279,60

Totaal uitgevoerd € 42.279,60

Totaal excl. btw = € 42.279,60

Btw + € 8.878,71

TOTAAL = € 51.158,31

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap, dienst Onroerend
Erfgoed West-Vlaanderen, namelijk € 37.033,74 (waarvan we reeds €27.775,31 als voorschot
ontvingen).
De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 12,12%.

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.

Eerdere
beslissingen

 21/11/2013 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 24/04/2014 goedkeuring gunning

Bijlagen  Restauratieverslag
 PV van voorlopige oplevering

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Restauratie beeld Christus
op de koude steen”, opgesteld door de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba
Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk,
waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 42.279,60 exclusief BTW of
€ 51.158,31 inclusief 21% BTW.
[21 januari 2016]

Punt 11 Raamcontract hard- en software. Eerste afname 2016.

Feitelijke
aanleiding

Het team ICT maakt jaarlijks in het kader van de budgetopmaak een overzicht van de hard- en
softwarenoden voor het komend jaar. Dit gebeurt op basis van de inventaris, en de
budgetbespreking en de daarin weerhouden vragen. We houden ook zo veel mogelijk telkens
rekening met onverwachte defecten, bijkomende vragen en een beperkte stock.
Het kan evenwel voorkomen dat er een tweede afname gebeurt na de zomervakantie.

Beoordeling  Aankoop desktop pc’s

We blijven voor de zorg- en technische omgeving opteren voor desktops.
We gaan ook over tot de vernieuwing van de desktops in de surfhoeken.
Gelet op het feit dat we op vandaag geen stock meer hebben en gelet op de aanwezige noden
voor dit jaar zouden we 14 desktops aankopen.

 Aankoop laptops



We zetten al een aantal jaar sterker in op laptops, gelet op de flexibiliteit en mobiliteit van de
toestellen in kwestie. De tendens naar het nieuwe werken versterkt deze tendens verder.

De aan te kopen toestellen worden gebruikt voor vervangingen conform de ouderdomspolicy, de
algemene uitrol in de sociale dienst (brede zin), nieuwe indiensttredingen en in het kader van
telewerk.
Het gaat over 37 toestellen.

 Aankoop tablets

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde de aankoop van software voor het beheer van de
bewonersdossiers in de woonzorgcentra, goed in zitting van 15 oktober 2015. Om efficiënt met de
software te kunnen werken, willen we overgaan tot de aankoop van tablets voor de
woonzorgcentra. Het gaat over 80 toestellen, verspreid over 5 woonzorgcentra.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de PC’s;
 Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops;
 Raadsbeslissing d.d. 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad

Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal
 Raadsbeslissing d.d. 15 oktober 2015 m.b.t. de aankoop van een elektronisch zorgdossier

voor de woonzorgcentra

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gelieve akkoord te gaan met een tweede afname bij RealDolmen van:
 14 desktop pc’s
 37 laptops;
 80 tablets

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

14 Desktop Fujitsu Esprimo P720 E90 751,00 10.514,00

37 Lenovo ThinkPad T540pi3 926,01 34.262,37

80 Samsung Tab 280,00 22.400,00

Totaal inclusief 21% BTW 67.176,37

[21 januari 2016]

Punt 12 Informatieveiligheid. Verdere uitwerking gezamenlijk veiligheidsbeleidsplan voor Stad
en OCMW en aanstelling veiligheidsconsulent voor 2016 en 2017.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW beschikt als onderdeel van de sociale zekerheid, sinds 1999 over een veiligheidsbeleid,
en werkte tot 2014 samen met de Erkende Gespecialiseerde Veiligheidsdienst (EGVD) van Smals.

Gelet op het feit dat de Stad ook moet beschikken over een veiligheidsbeleidsplan en een
veiligheidsconsulent, en gelet op de verregaande samenwerking tussen Stad en OCMW, besliste
de Raad, in navolging van het College van Burgemeester & Schepenen, in december 2014
akkoord te gaan om DPI (Data Protection Institute) voor 2015 aan te stellen als
veiligheidsconsulent voor de uitwerking van een gezamenlijk veiligheidsbeleidsplan voor Stad en
OCMW.

Beoordeling Belangrijk om te duiden is dat, aangezien de vereisten voor het OCMW een stuk strenger zijn, de
Stad bijgevolg zijn veiligheidsniveau minimaal tot op het veiligheidsniveau van de Stad moet
brengen.

Gelet op het feit dat we nog steeds twee aparte besturen zijn en blijven, blijft dit de opmaak van
aparte veiligheidsbeleidsplannen vergen; zo veel mogelijk gelijklopend waar mogelijk en
organisatie specifiek waar nodig.

Er werd in 2015 vooral gewerkt om het niveau van de Stad op het niveau van het OCMW te
brengen. Voor de werking van het OCMW brachten de werkzaamheden actualisaties van
bestaande procedures en werkwijzen met zich mee.



Gelet op het feit dat de opdracht voor de Stad nog niet afgewerkt is, gelet op het feit dat de
eenmaking van de datanetwerken van Stad en OCMW pas in 2016 een feit zal zijn, en gelet op de
oprichting van een zorgbedrijf stellen we voor om de opdracht van DPI te verlengen voor 2016 en
2017.

Stad en OCMW rekenen op 12 dagen voor Stad en OCMW, en 6 facultatieve dagen afhankelijk van
de effectieve noodzaak (aan een dagprijs van € 919,60)
Facturatie & verdeling tussen Stad en OCMW zal opnieuw zo veel mogelijk gebeuren op basis van
reële geleverde prestaties
Voor 2015 bedroeg het factuurbedrag voor het OCMW € 4.384,13.

Bij het OCMW behouden we de twee adjunct-veiligheidsconsulenten, i.c. Nick Vandommele en
Dirk De Vos.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 18 december 2014

Bijlagen  Offerte RealDolmen

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Dominique Vanbossele meldt dat er soms problemen kunnen rijzen ten gevolge van de
strenge beveiliging van het OCMW-netwerk bij partners zoals het SVK De Poort.

Waarnemend secretaris An Spriet ligt toe dat de zware beveiliging te maken heeft met de toegang
tot de kruispuntbank. De melding wordt onderzocht.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord om DPI aan te stellen als veiligheidsconsulent voor 2016 en 2017.
[21 januari 2016]

Punt 13 Gebruiksovereenkomst met de stad Kortrijk voor de gronden op Kortrijk Weide.
Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is sinds lange tijd eigenaar van gronden langs de Leie in Kortrijk ter hoogte van de
Havenkaai en Kortrijk Weide.

Op de percelen op Kortrijk Weide stond een loods die gebruikt werd tot begin 2008 door de civiele
bescherming. Op vraag van de stad Kortrijk werd de loods vrijgemaakt en gesloopt. Er werd een
beperkte bodemvervuiling geconstateerd op de grond waarvoor het OCMW mits het uitvoeren van
een bodemonderzoek vrijgesteld werd van saneringsplicht.

Onteigening en revindicatie

Voor de realisatie van de Westelijke Ringbrug werd het OCMW 2 keer onteigend door het Vlaams
Gewest in de jaren ’80.

De raad besliste op 24 mei 2007 een gerechtelijke vordering in te stellen tot revindicatie van de
onteigende gronden (ter hoogte van Havenkaai en Kortrijk Weide) die niet werden aangewend
voor de werken waarvoor zij werden onteigend, tegen betaling van het bedrag van de
onteigeningsvergoeding die de onteigende instantie heeft ontvangen.

Op 19 mei 2009 veroordeelde de Rechtbank van Eerste aanleg te Kortrijk het Vlaams Gewest tot
teruggave van de onteigende gronden tegen betaling van de bedragen die werden aangeboden.
Het Vlaams Gewest tekende beroep aan tegen dit vonnis.

Op 4 januari 2011 verklaarde het Hof van Beroep te Gent het beroep van het Vlaams Gewest en
Waterwegen en Zeekanaal ongegrond en bevestigde het eerste vonnis.

Er werd geen cassatieberoep aangetekend tegen het arrest uitgesproken door het Hof van Beroep
te Gent waardoor het eerste vonnis op 1 juli 2011 definitief werd. De akte ter uitvoering van het
vonnis en arrest werd verleden door het Aankoopcomité van Kortrijk op 26 juni 2014. Het OCMW
betaalde voor de gronden kant Kortrijk Weide € 114.392,93 om de gronden te revindiceren. De
totale revindicatievergoeding voor de gronden Kortrijk Weide en Havenkaai bedroeg €
241.002,06.

Overzicht van de eigendom op Kortrijk Weide



Gronden van het OCMW na de onteigening

Kadastr.nr. Oppervlakte

m²

366 T 2816

366 V 1865

366 S 500

369 N/3 2620

TOTAAL 78 01

Bijkomende gronden die gerevindiceerd werden

Kadastr.nr. Oppervlakte

m²

ex 366N, ex
364V 2700

366 X 2440

TOTAAL 51 40

ALG. TOTAAL 1 29 41

Deze gronden werden in 2006 gewaardeerd door het Aankoopcomité van Kortrijk met oog op een
eventuele verkoop aan de Stad Kortrijk voor de ontwikkeling van de site. De waardering bedroeg
€ 60 per m².

Op deze gronden is het Gemeentelijk RUP Kortrijk Weide zoals goedgekeurd door de Bestendige
Deputatie op 27 juni 2013 van toepassing. De percelen liggen in zone voor publiek park.

Overzicht van de gemaakte kosten

In het dossier werden kosten gemaakt voor de

• Bodemonderzoek door VERBEKE 14.843,36
• Opmeting en schatting 1.815,00
• Uitdrijving huurder (kosten advoc) 1.355,25
• Afbraak loods (Vacomet) 17.067,25
• Revindicatie gronden Kortrijk Weide 114.392,93

Totaal: € 149.473,79

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel heeft enkele bedenkingen bij de wijze van ter beschikkingstelling aan het
OCMW. Met name dat het gaat om een overeenkomst van onbepaalde duur die enkel in onderling
overleg kan opgezegd worden. Hij vindt dit een vreemde situatie. Verder zegt hij dat de
bestemming en invulling wel zijn voorkeur geniet op het vorige scenario van het RUP.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de gronden niet veranderen van eigenaar in deze
constructie en dat wij hierbij als OCMW kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.

Raadslid Yann Mertens vraagt een artikel toe te voegen aan de overeenkomst, met name dat de
gebruiker Stad Kortrijk, bij einde gebruik geen vergoeding kan vragen aan de ingebruikgever, het
OCMW, voor de gedane werken op de ingebruikgegeven grond.

Stemmen Onthouding van raadslid David Wemel omwille van de juridische constructie.

Besluit De raad gaat akkoord met volgende gebruiksovereenkomst tussen het OCMW en de Stad Kortrijk:

Preambule
In het kader van de inrichting van de Campus Kortrijk Weide wordt er geopteerd om op deze site,
een nieuw stadspark te realiseren vlakbij de Leie. Dit park tussen spoorweg, stadsring en Leie
wordt een ecologisch park dat een integraal toegankelijke en dynamische publieke plek op de
Camus Kortrijk Weide moet worden. Bij de aanleg van het park is er gedacht aan groen, water,
picknickbanken, vuurplaats, … waar ecologie en informeel “low impact” recreatief gebruik
samengebracht worden. Dit park wordt grotendeels gerealiseerd op gronden eigendom van het
OCMW Kortrijk en gelegen Havenkaai, Weide en Meersstraat.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:



Artikel 1
Het OCMW geeft in gebruik aan de Stad, die aanvaardt, de volgende percelen grond gelegen
Havenkaai, Weide en Meersstraat te Kortrijk:
-1.871m² grond kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 366/E/2;
-2.775m² grond kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 366/D/2;
-2.568m² grond kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 369/P/3;
-5.154m² grond uit de kadastrale percelen Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nrs. 364/Z/2,
366/C/2, 366/B/2 en zonder nummer, zijnde de loten IIa, IIb, III, IVa en IVb op het
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert L. Dekien. Dit opmetingsplan wordt aan deze
overeenkomst gehecht om er blijvend deel van uit te maken.

Artikel 2
Voorbeschreven grond wordt door het OCMW in gebruik gegeven aan de Stad, zonder dat er
sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring.

Deze ingebruikgeving geschiedt daarbij met als exclusief doel de grond te gebruiken voor de
realisatie van een openbaar park op de campus Kortrijk Weide.

Artikel 3
Deze ingebruikgeving is voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op 01 mei 2016.
Onderhavige gebruiksovereenkomst is enkel opzegbaar in onderling overleg tussen het OCMW en
de Stad.

Artikel 4
Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. Het terrein zal door de Stad als park aangelegd
en verder onderhouden worden.

Artikel 5
De Stad verbindt er zich toe om de ingebruikgenomen grond te onderhouden als een goede
huisvader. Deze grond zal dus in elk geval in een permanente verzorgde en propere toestand
gehouden worden. In geen geval zal deze grond aangewend worden als stortplaats.

Artikel 6
De Stad neemt er akte van dat ze het thans toegestane gebruiksrecht niet kan overdragen aan
derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vanwege het OCMW.

Artikel 7
Het OCMW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om ten allen tijde gebruik te maken van de in
gebruik gegeven grond, in functie van het uitvoeren van nodige of nuttige onderhouds- of
toezichtswerken aan de infrastructuur welke zich eventueel in deze grond bevindt. Deze werken
zullen alsdan uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst, in welk geval ze geen
schadevordering kunnen wettigen in hoofde van de Stad.

Artikel 8
De Stad verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te nemen ten
einde te voorkomen dat het gebruik van voormeld terrein overlast/burenhinder medebrengt.
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Punt 14 Vacantverklaring functie trajectbegeleider.

Feitelijke
aanleiding

Wegens de verhoogde activeringsdruk werd het personeelsequivalent voor Werkpunt uitgebreid
met 1,5 VTE. Het project PACT waarbij subsidies voorzien zijn voor 1,4 VTE wordt verlengd tot
eind 2016. Een aantal trajectbegeleiders zijn momenteel tijdelijk in dienst en hebben nog niet
deelgenomen aan een officiële examenprocedure.

Beoordeling Wegens de verhoogde activeringsdruk werd het personeelsequivalent voor Werkpunt verhoogd
met 1,5 VTE. Het nodige budget hiervoor is voorzien in het budget 2016.

Stefanie Vercruysse vervangt momenteel Sophie Moerkerke (voorheen trajectbegeleider in
Werkpunt) voor 0,80 VTE. Sophie werd in de raad van 27/11/14 aangesteld als brugfiguur
flankerend onderwijs. Sophie zal in de nabije toekomst haar vroegere functie van
trajectbegeleider niet meer terug opnemen en moet dus blijvend vervangen worden.

Maaike Saey vervangt voor 0,5 VTE Elien Aesaert die door Mentor aan het OCMW van Kortrijk
werd ter beschikking gesteld als trajectbegeleider en dit sinds 1/01/15.

Het project PACT werd begin 2015 goedgekeurd en loopt van 1 juni 2015 tot en met mei 2016.
Het project biedt de mogelijkheid om regionaal krachten te bundelen om expertise te delen en op
te bouwen rond sociale en professionele activering. Dit project verhoogt de slaagkansen op de



arbeidsmarkt van de leerwerknemers. Het project voorziet subsidies om 1,4 VTE
trajectbegeleiders tewerk te stellen binnen Werkpunt. Hendrik Louage en Maaike Saey, beiden
trajectbegeleiders vullen deze 1,4 VTE in met een contract van bepaalde duur tot en met mei
2016. Het OCMW van Kortrijk werd door de Vlaamse Regering op 23/12/2015 op de hoogte
gesteld dat het PACT project verlengd wordt tot eind 2016 en het OCMW Kortrijk dus nog tot dan
subsidies krijgt voor 1,4 VTE.

Zowel Hendrik Louage, Maaike Saey als Stefanie Vercruysse namen nog niet deel aan een officiële
examenprocedure voor trajectbegeleider.

Op de bestaande werfreserve voor de functie van trajectbegeleider uit de vorige selectieprocedure
staat nog slechts één persoon.

Om bovenstaande redenen dringt een nieuwe selectie van trajectbegeleider zich op.

We vragen de raad daarom om 3 VTE functies trajectbegeleider vacant te verklaren. Eén functie
kan ingevuld worden via de bestaande werfreserve, de andere kunnen via werving ingevuld
worden.

We vragen de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de
volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden vanaf eind januari. De raad kan
hiervan akte nemen in de zitting van 18 februari 2016. Het aanvaarden en weigeren van de
kandidaten voor deze selectieprocedure kan eveneens beslist worden in dezelfde raad. Over de
aanstelling en het vastleggen van de werfreserve kan beslist worden in de raad van 17 maart
2016.

Financiële
toetsing

Budget Uitbreiding met 1,5 VTE voorzien in het budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. De functie van trajectbegeleider vacant te verklaren en contractueel in te vullen (1 VTE
vanuit de werfreserve en 2 VTE via werving) – niveau B1-3, voltijds – 3 VTE

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

3. Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:
 aktename selectieprocedure voor de functie trajectbegeleider: raad 18 februari 2016
 Het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 18 februari 2016
 Aanstelling en vastleggen van de werfreserve in de raad van 17 maart 2016
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Punt 15 Vacantverklaring functie projectmedewerker voedselherverdeling.

Feitelijke
aanleiding

Verankering en verdere uitbouw project voedselherverdeling.

Beoordeling In de raad van 19 november 2015 werd het vernieuwde project ‘voedselstrategie’ goedgekeurd.
Dit project voorziet in een lokale duurzame en inclusieve herverdeling van voedseloverschotten.

Voor de coördinatie van dit project voorziet men een projectmedewerker op B niveau.

De middelen voor aanwerving van deze projectmedewerker worden voor de helft voorzien in de
meerjarenbegroting van het OCMW van Kortrijk . De andere helft zijn gesubsidieerde middelen
die aangeleverd worden via het project OVAM en dit enkel voor 2016 en 2017. Dit OVAM project
richt zich op de preventie van voedseloverschotten in samenwerking met lokale stakeholders en
partners. Op 5 februari 2016 ten laatste wordt het OCMW op de hoogte gebracht van het al dan
niet bekomen van deze OVAM subsidies. De voorziene subsidies bedragen 110 000€.

De functie van projectmedewerker voedselstrategie kan dus halftijds voor onbepaalde duur
ingevuld worden. De andere halftijdse kan eventueel tijdelijk ingevuld worden via middelen uit het
OVAM project en dit tot eind 2017.



We vragen de raad om de functie van projectmedewerker voedselstrategie halftijds vacant te
verklaren. Afhankelijk van de toekenning van de OVAM subsidies kan deze functie op termijn
uitgebreid worden naar een tijdelijke voltijdse functie

We vragen de raad daarom om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van
de volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden eind januari. De raad kan
hiervan akte nemen in de zitting van 18 februari 2016. Het aanvaarden en weigeren van de
kandidaten voor deze selectieprocedure kan eveneens beslist worden in dezelfde raad. Over de
aanstelling en het vastleggen van de werfreserve kan beslist worden in de raad van 17 maart
2016.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Voorzien in actieplan 3.2. – Eerste actie.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Goedkeuring project lokale duurzame en inclusieve voedselstrategie in de raad van 19
november 2015.

 Aktename OVAM dossier in de raad van 19 november 2015

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. De functie van projectmedewerker voedselstrategie vacant te verklaren en contractueel in te
vullen via werving – niveau B1-3, - 0,5 VTE.

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

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

 aktename selectieprocedure voor de functie projectmedewerker voedselstrategie: raad
18 februari 2016

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 18 februari 2016
 aanstelling en vastleggen van de werfreserve in de raad van 17 maart 2016
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Punt 16 Varia

Raadslid Lien Claassen: Sodiperkoo: personeelsfeest op 25 november in het Waaihof.

Raadslid David Wemel vraagt de stand van zaken omtrent zijn suggestie van lokale munten.

Raadslid David Wemel uit bezorgdheid omtrent de vertrouwelijkheid en integriteit binnen
projecten met ervaringsdeskundigen zoals de wijsneuzen. Waarnemend secretaris An Spriet
antwoordt dit hier veel aandacht wordt aan geschonken en vorming over wordt gegeven, ook
binnen onze reguliere vrijwilligerswerking.
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