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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2014 en kwijting aan de financieel beheerder.

3. Rapportering na 4de kwartaal 2015. Aktename.

4. 1-euro maaltijden voor leerwerknemers. Voorstel tot goedkeuring.

5. Organiseren van taallessen in de wijkteams van OCMW Kortrijk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

6. Licenties Microsoft. Voorstel afname Office365.

7. Ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

8. Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW

Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar. Goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze.

9. ABR-verzekering realisatie zorgcampus in Bellegem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Aankoop van grootkeukentoestellen. Voorstel tot gunning.

11. Aankoop van een minibus voor gecombineerd vervoer. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Aankoop van drie bestelwagens op aardgas. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Aankoop vouwgordijnen binnen raamcontract Attent bvba voor zeven begijnhofwoningen.

14. Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof.

Goedkeuring 2° termijnverlenging met 35 werkdagen.

15. Perceel natuurgebied in Bissegem. Voorstel tot verkoop aan Natuurpunt.

16. Reglement fietsvergoeding. Voorstel tot aanpassing.

17. Aktename selectieprocedure trajectbegeleider.

18. Aktename selectieprocedure projectmedewerker voedselstrategie.

19. Varia.
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Onderwerp Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2014 en kwijting aan de financieel beheerder.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename van de beslissing en kwijting aan de financieel beheerder.

Feitelijke
aanleiding

De gouverneur heeft bij brief van 18 januari 2016 aan het OCMW-Kortrijk een afschrift gestuurd
van zijn besluit tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2014.

Beoordeling De OCMW-Raad heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in zitting van 26 mei 2015. Na onderzoek
door de externe audit heeft de gouverneur aan het OCMW een afschrift gestuurd van zijn besluit
van 15 januari 2016 tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2014.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Art 174§1, §2 en §3van het OCMW-decreet.

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling jaarrekening in Raad 26 mei 2016.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Kopie van besluit van de gouverneur van 15 januari 2016.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2014.
De Raad geeft kwijting aan de financieel beheerder met betrekking tot het boekjaar 2014.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Rapportering na 4de kwartaal 2015. Aktename.

Indiener Luc Sabbe en Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het vierde kwartaal 2015.

Feitelijke
aanleiding

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

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

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

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

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

Opm. De inhoudelijke rapportering over de acties uit het meerjarenplan zal opgenomen worden in
de jaarrekening (cf. doestellingenrealisatie).

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, 4de kwartaal 2015

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de rapportering na 4de kwartaal 2015.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp 1-euro maaltijden voor leerwerknemers. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Piet Lareu Dienst Beleidsteam/activering

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 is 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 concreet
vertalen naar een gezonde en betaalbare maaltijd voor leerwerknemers; nl. mensen, die we zelf
tewerkstellen via art. 60§7 ikv een activeringstraject.

Feitelijke
aanleiding

Reeds geruime tijd stellen we in de leerwerkplaats vast dat sommige leerwerknemers geen eten
mee hebben naar het werk. In vele gevallen hebben deze leerwerknemers ’s morgens ook niet
ontbeten. Simpelweg, omdat ze geen geld hebben en/of te zwaar in de problemen zitten. Dit
probleem stelt zich niet alleen in de leerwerkplaats, maar ook op andere tewerkstellingsplaatsen
van leerwerknemers.
Om dit probleem aan te pakken werden het afgelopen jaar reeds volgende stappen ondernomen:

- Voorzien van verse soep met brood om eerste/hoogste nood te lenigen (= groot succes!)
- Toeleiden naar bestaande voedselverdeelpunten via doorverwijsformulieren Sociale

Dienst
- Voorzien van maaltijden voor leerwerknemers en doelgroepmedewerkers aan

personeelstarief; nl. € 3,3 in koude lijn i.s.m. diverse sociale economie-organisaties

Omdat de zeer kleine interesse voor deze maaltijden in schril contrast stond/staat tot de stijgende
vraag om gratis soep + brood en voedselverdeling via FOOD ACT, werd geopteerd om bij te
sturen en een absolute prioriteit te maken van maaltijden voor leerwerknemers als basisbehoefte.
Naar analogie met het nieuwe voorkeurtarief in de wijkcentra werd een nieuw voorstel
uitgewerkt; nl. voorzien van een warme maaltijd op de bestaande OCMW-locaties (in warme lijn)
aan € 1. Dit voorstel werd eind 2015 een via korte bevraging bij de leerwerknemers afgetoetst.
Resultaten bevraging:

- Aantal: Er werden 110 leerwerknemers bevraagd (op een totaal van ongeveer 200),
waarvan 25 leerwerknemers interesse hebben, voornamelijk in de leerwerkplaats,
Kringloopcentrum, De Nieuwe Lente, OCMW administratie, KVK, …

- Redenen geen interesse:
- Geven de voorkeur aan thuis eten met familie
- Geven de voorkeur aan eigen gemaakt eten/boterhammen
- Te korte middagpauze om de verplaatsing te maken
- Te grote afstand van de tewerkstellingsplaats en OCMW-locatie of willen

eten op de werkplek
- Eten enkel halal-voeding

Beoordeling Na bespreking op diverse fora:
 Budgetgesprek beleidsteam en leerwerkplaats (25/09/15)
 Managementteam (12/11/15)
 Stuurgroep activering (08/01/16)
 Stuurgroep keukens (08/02/16)

stellen we dan ook voor om hiermee te starten, nl. het aanbieden van een warme maaltijd aan
leerwerknemers op de bestaande OCMW-locaties aan € 1. Dit aanbod werd intussen reeds
opgenomen in de nieuwe onthaalbrochure voor leerwerknemers en kan reeds op heel wat
interesse rekenen.
Budgettair wordt dit gezien als een steunmaatregel, waardoor het verschil tussen kostprijs en € 1
betaald zal worden vanuit de steun.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.



Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist dat de leerwerknemers vanaf 2016 een warme maaltijd aan € 1 kunnen nuttigen
op de bestaande OCMW-locaties.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Organiseren van taallessen in de wijkteams van OCMW Kortrijk. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Bart Denys en Sabien Maes Dienst Wijkteams / Facility

Doelstelling De doelstelling kadert binnen levenslang leren.

Feitelijke
aanleiding

In 2008 hebben we het talenonderricht in de dienstencentra gereorganiseerd. Terwijl we voordien
volledig beroep deden op free-lancemedewerkers verkozen we om hen enkel nog in te schakelen
in onze praat- en leesgroepen en voor het aanleren van een nieuwe taal beroep te doen op een
centrum voor volwassenenonderwijs.

In kader van gebruikerstevredenheid (een kwaliteitsvereiste in de erkenning) en het einde van
het huidige contract met CVO Hitek namen we in november een enquête af bij de huidige
gebruikers. Hierbij wilden we nagaan of het zelf blijven inrichten van taallessen verder zinvol is en
welke de beweegredenen zijn om in een dienstencentrum een taalles te volgen.

Dit jaar bieden we 15 taallessen aan verspreid over Groot-Kortrijk, nl. 7 cursussen Engels, 3
cursussen Italiaans, 1 cursus Portugees en 4 cursussen Spaans.

Dit jaar volgen 253 volwassenen een taalles in één van de dienstencentra (wijkteams). 77
mensen volgen een praat-en leesgroep. Van die 253 volwassenen vulden 215 personen een
enquête in (85%).

 Er nemen dubbel zo veel vrouwen als mannen deel.
 Iets meer dan de helft valt in de leeftijdscategorie: 60-69 jaar.
 Indien de samenwerking met het CVO stopt zouden 80 personen bij een CVO zelf les volgen,

110 personen stoppen met les volgen, 25 personen weten het nog niet.

De top 5 waarom mensen graag taalles volgen in een dienstencentrum is de volgende:
 de lessen vinden overdag plaats, 's avonds wil ik geen les volgen;
 ik volg hier les samen met leeftijdsgenoten waardoor ik mij meer op mijn gemak voel;
 het tempo van lesgeven is aangepast aan mijn ritme;
 de periode waarin de lessen doorgaan (eind sept - begin mei) en het aantal lessen zijn korter

en dat ligt mij beter;
 er is geen examen (maar een regelmatige evaluatie) waardoor ik geen examenstress heb.

Deze resultaten tonen aan dat het blijven organiseren van taallessen in onze centra zinvol blijft.
In juni 2016 loopt de huidige overeenkomst met CVO Hitek af.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Organiseren van taallessen in de wijkteams van OCMW Kortrijk”
werd een bestek met nr. 20160325/BD/OPZB opgesteld door de Dienstencentra/wijkteams.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 77.355,37 exclusief BTW of € 93.600,00
inclusief 21% BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 46 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
De uitgave van deze opdracht wordt volledig gedekt door klantenbijdrage. Deze opdracht is
bijgevolg budgetneutraal.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd. De cursus is budgetneutraal (dienstencentrum financiert enkel
de inschrijvingsadministratie en de lokaalaccommodatie).

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 € 209.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 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, 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

Besluitvormings-
proces

 Bespreking op MAT januari 2016.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160325/BD/OPZB en de raming voor de opdracht “Organiseren van
taallessen in de wijkteams van OCMW Kortrijk”, opgesteld door de Dienstencentra en wijkteams
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 € 77.355,37 exclusief
BTW of € 93.600,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Licenties Microsoft. Voorstel afname Office365.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

We hebben een duidelijk zicht op de licentiepolitiek van grote softwarebedrijven.
Elk gebruik moet gedekt zijn door een passende licentie.
De evolutie naar mobiele devices zoals smartphones & tablets heeft echter ook zijn impact op de
benodigde licenties, en meer bepaald deze van Microsoft.

Beoordeling Het Microsoft licenties verhaal speelt zich af op drie domeinen:
 Het besturingssysteem op de servers in het datacenter
 Het besturingssysteem op de individuele PC
 Het office pakket van Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, …) voor de eindgebruikers
Voor elk van deze systemen werkt Microsoft met licenties, per server, per computer, per user.

Al onze werkplekken draaien momenteel op Office 2010 & zijn gekoppeld aan Exchange 2010 op
serverniveau. In het licht van de samenwerking met de Stad en de wens om te komen tot een
uniforme licentiepolitiek, hebben we sinds 2012 geen bijkomende licenties meer aangekocht, om
niet op een andere piste te werken dan de Stad.

In tussentijd hebben we bijna alle werkstations op dezelfde Office-versie gebracht aangezien
verschillende Office-versies in het verleden aanleiding gaven tot problemen en frustratie op de
werkvloer.

Een snelle rekensom leert dat we een 410 werkposten hebben en een 150-tal Office 2010
licenties. Daarbovenop staan de OCMW-mailboxen gesynchroniseerd op smartphones (OCMW-
smartphones & privé-smarthones) & tablets die normaliter ook gedekt moeten zijn door een
Exchange-licentie & een core-call. We hebben ook steeds meer werkplekken nodig voor stagiairs,
vakantiejobs & leerwerknemers; ook deze moeten gedekt zijn door de benodigde licenties.
Tenslotte is een virtuele desktop technisch voor Microsoft een aparte machine. We gebruiken
virtuele desktops voor telewerk. Deze moeten ook gedekt zijn door een Office-licentie en een
Core-call.

We kunnen stellen dat we licenties te kort komen.
Daarenboven is er een nieuwe visitatieronde aangekondigd door Microsoft.

Office 2010 licenties zijn evenwel niet meer te koop.
Er worden daarenboven sinds begin 2015 geen nieuwe functionaliteiten of updates meer
toegevoegd. Er worden vanaf die datum alleen nog gratis beveiligingsupdates verspreid. De
uitgebreide ondersteuning voor deze producten loopt vervolgens af op 14 januari 2020.
De Microsoft-versies volgen elkaar ook steeds sneller op. Verwachting is dat er jaarlijks nieuwe
versies zullen uitkomen, en dat er model komt zoals datgene dat Adobe sinds 2 jaar hanteert,
waarbij licenties enkel nog gehuurd kunnen worden.

De Stad heeft beslist om over te gaan tot een huurformule. Er wordt per maand per licentie
betaald.
Dergelijk servicecontract biedt als voordeel dat de organisatie altijd over de laatste versie van de
software beschikt.

Dergelijk model laat de organisatie ook toe om tijdens de referteperiode van een jaar te
fluctueren met het aantal licenties: het totaal aantal wordt op een vastgelegde datum bekeken en
er wordt op basis van die telling gefactureerd.

Gelet op de vergaande samenwerking tussen Stad en OCMW op het vlak van ICT, is het
aangewezen om op dezelfde leest te schoeien wat betreft netwerkcalls, Exchange & Office.



Onderstaande raming raamt de kosten voor 4 jaar. Ter duiding: als we spreken over software
assurance, dan bedoelen we licenties afgesloten met software Assurance, recht geven op de
nieuwste versies van de aangeschafte software gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Dit biedt de vrijheid en flexibiliteit om de nieuwste technologie en oplossingen in te zetten zodra
deze beschikbaar komen. Zonder Software Assurance zal altijd een volledig nieuwe licentie
aangeschaft moeten worden, wanneer een nieuwere versie dan aangeschaft wordt uitgerold. Dit
omdat upgrades in de regel niet beschikbaar zijn. Software Assurance kost afhankelijk van het
product 25% tot 29% van de licentieprijs per jaar, waardoor het omslagpunt ligt bij een
productlevenscyclus van 4 jaar of minder:
 Snel geraamd kom een aankoop zonder software assurance (dit betekent geen updates meer

na aankoop) op 203.000 eenmalig; kost te herhalen na 4 jaar gelet op een nieuwe versie.
Hier zitten evenwel nog geen netwerk calls bij. Het gaat binnen dit voorstel over Office
Standard.

 Een aankoop met assurance komt op 4 jaar uit op € 328.000 (eenmalige kost & recurrente
kost samengerekend); kost te herhalen na 4 jaar. Het gaat binnen dit voorstel over Office
Standard.

 Een huurformule komt op € 351.000 over een periode van 4 jaar (€ 88.000 recurrent per
jaar/geen eenmalige kosten). Deze formule werd weerhouden door de Stad, biedt steeds de
meest uitgebreide Office-versie (zie overzicht verder), en is het meest eenvoudig te beheren.

In perspectief tot de bedragen die we betalen aan sectorspecifieke softwarehuizen, en, het wijd
verspreide en veralgemeende gebruik van de bureautica-software van Microsoft én het aantal
gebruikers, moet dit kostenplaatje in het juiste perspectief bekeken worden.

Het uitrollen van software wordt ook een stuk eenvoudiger als alle werkstations op een zelfde
softwaremodel / platform zitten, wat uitrol van nieuwe toestellen en support van bestaande
toestellen een stuk eenvoudiger maakt.

De mix in teams met medewerkers van Stad en OCMW, de jaren aanslepende vraag om agenda’s
eenvoudig te kunnen delen tussen Stad en OCMW, … kunnen enkel op deze manier opgelost
worden.

Bijkomend vragen onze medewerkers naar performante tools om beter samen te kunnen werken,
gecombineerd met de mogelijkheid tot cloud-toepassingen om het delen van informatie onderling
te faciliteren. Deze geïntegreerde tools zijn vandaag niet beschikbaar met binnen ons standaard
aanbod van de office-omgeving.

Als we spreken in termen van extra faciliteiten, dan geeft de tabel verderop in deze nota een mooi
overzicht van extra features die we verkrijgen binnen Office 365.

Huurcontracten via Microsoft kunnen maar voor een periode van drie jaar afgesloten worden.
Dit contracten worden niet rechtstreeks afgesloten met Microsoft, maar wel via een reseller.
In ons geval is dit Realdolmen, via de afgesproken eenheidsprijzen vanuit het raamcontract IT
- lot 1.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad
Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal

Besluitvormings-
proces



Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord om in te stappen in het Microsoft Office 365 Entreprise
abonnement voor 409 gebruikers (anno 2014) van de stad voor een jaarlijkse kost van € 88.000
inclusief BTW
Jaarlijks zal een telling gemaakt worden van het aantal gebruikers en wordt het aantal
abonnementen in huur herzien (in plus of min) via de afgesproken eenheidsprijzen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor project ruwbouw, voltooiing en technische
uitrusting voor de realisatie van volksrestaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf .

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 26 mei 2015 besliste de Raad de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de
Doorniksestraat 60 en het aanpalende appartementsgebouw aan te kopen voor de ontwikkeling
van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de ondersteunende diensten
van het nog op te richten zorgbedrijf.

De stuurgroep stelde de conceptnota en het bouwprogramma op.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 juni 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden en de gunningswijze 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.
In zitting van 17 december keurde de Raad het masterplan goed en besliste het
bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II & ARCHI+I in te dienen. De Raad gaf eveneens
opdracht een VIPA-subsidie aan te vragen voor het gedeelte kinderopvang. Aan de ontwerper gaf
de Raad opdracht om te starten met het uitvoeringsdossier en dit in de Raad van februari voor te
leggen.

Beoordeling Het bestuur besliste in zitting van 17 september 2015 de ontwerpopdracht voor de opdracht
“ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf” toe te wijzen aan BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te
1000 Brussel.
In het kader van de opdracht “ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project
volksrestaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf” werd op 18 februari 2016 een bestek
met nr. 20160329/RL/OA opgesteld door de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J.
Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel.

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
 Deelopdracht 1 Volksrestaurant (Geraamd op : € 1.376.066,87 exclusief BTW of

€ 1.665.040,91 inclusief 21% BTW)
 Deelopdracht 2 Kinderopvang (Geraamd op : € 1.382.459,91 exclusief BTW of

€ 1.672.776,49 inclusief 21% BTW)
 Deelopdracht 3 Zorgbedrijf (Geraamd op : € 1.179.944,27 exclusief BTW of € 1.427.732,57

inclusief 21% BTW)
 Deelopdracht 4 Gemeenschappelijke delen

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.938.471,05 exclusief BTW of
€ 4.765.549,97 inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Voor het deel kinderopvang werd een subsidiedossier ingediend bij V.I.P.A., Ellipsgebouw Koning
Albert II-laan 35 bus 34 te 1030 BRUSSEL.



Bepaalde onderdelen worden niet opgenomen in dit bestek maar worden gereserveerd voor
sociale inschakeleconomie, namelijk:
Het vast meubilair van kinderopvang, zorgbedrijf en volksrestaurant (kitchen-aid,
verzorgingstafels, doorgeefkasten, toog,…).
Het los meubilair en de inrichting van het volksrestaurant.
Het binnenschilderwerk van het zorgbedrijf
Het bestek voorziet een schijf van 15% op het ereloon bij voorlegging van het uitvoeringsdossier.

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. 53.

 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 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de
Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren
water, energie, vervoer en postdiensten, 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

 Raad van 17 december 2015, goedkeuring van het masterplan, goedkeuring indienen dossier
voor de bouwaanvraag, goedkeuring indiening masterplan voor VIPA-subsidie kinderopvang
onder de vorm van autofinanciering en goedkeuring om te starten met het
uitvoeringsontwerp.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Uitvoeringsdossier opgemaakt door BURO II & ARCHI+I

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160329/RL/OA van 18 februari 2016 en de raming voor de opdracht
“ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf”, opgesteld door de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J.
Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel 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 € 3.938.471,05 exclusief BTW of € 4.765.549,97 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
De raad beslist dat 15% ereloon voor de opmaak van het uitvoeringsdossier mag aangerekend
worden.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 februari 2016 | punt 8

Onderwerp Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de
woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode
van 5 jaar. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor raamcontract via opdrachtencentrale
OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en
verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk , Zwevegem, Harelbeke,
Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar.

Feitelijke
aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn besloot in zitting van 9 juli 2015 om de levering van
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra
van de OCMW ’s van Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Avelgem en Wervik te gunnen aan de best
beoordeelde inschrijver, de bvba DISTEPHAR, Stationstraat 7 te 8210 Loppem.
De tweede best beoordeelde inschrijver, MDD PHARMA diende op 24 juli 2015 een verzoek in bij
de Raad van State tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) van
bovenvermelde beslissing.

De Raad van State beval bij arrest nr. 232.06 van 20 augustus 2015 de schorsing van de
tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de voornoemde beslissing van het
OCMW Kortrijk van 9 juli 2015.

Naar aanleiding van dit schorsingsarrest besliste de Raad in zitting van 27 augustus 2015 tot :
 intrekking van het raadsbesluit van 9 juli 2015 tot gunning van de levering aan de OCMW’s

van Kortrijk, Avelgem, Harelbeke, Wervik en Zwevegem van geneesmiddelen,
farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de bvba Distephar,

 tot stopzetting van de lopende gunningsprocedure ingezet bij raadsbesluit van 23 april 2015
en tot niet-plaatsing van de opdracht,

 tot verlenging van de overeenkomst met de huidige leverancier van medicatie en
farmaceutische- en verzorgingsproducten, NV Patrona Pharma Group

 zich bij de nieuwe gunningsprocedure juridisch te laten bijstaan door raadsman Mr. Bart De
Becker.

De raad gaf tevens opdracht aan de dienst facility om een nieuwe gunningsprocedure uit te
werken, met een aangepast bestek. Daarbij moet onderzocht worden of andere OCMW’s bereid
zijn deel te nemen en of de deskundigengroep kan aangevuld worden met objectieve
vertegenwoordigers van de beroepsgroep van apothekers en of de biedingen anoniem kunnen
beoordeeld worden.

Beoordeling De besturen die deelnamen aan de vorige opdracht werden gecontacteerd en geven opnieuw
een mandaat aan OCMW Kortrijk om op te treden als opdrachtcentrale in de huidige opdracht.
De juryleden van de vorige opdracht werkten samen met de dienst facility de selectie-en
gunningscriteria uit voor het nieuwe bestek. Daarbij werd rekening gehouden met opmerkingen
geformuleerd in het arrest van de Raad van State en de opmerkingen geformuleerd door MDD
PHARMA.
Het bestek werd voor gelegd aan raadsman Bart De Becker en aangepast met zijn bemerkingen.
Kwalitatieve selectiecriteria:
 Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden

verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die
de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen
voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis
eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Er moeten referenties zijn voor een
gezamenlijke belevering van minstens 1000 woonzorgkamers waarbij de inschrijver of zijn
medecontracten betrokken zijn.

 Er dienen minstens 2 apothekers in dienst te zijn, er dient een ICT ondersteuning aanwezig
te zijn die het voorgestelde systeem kan ondersteunen.

 Een afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en bewijs van verzekering
beroepsrisico’s van de apotheek;

 erkenningsnummer en overeenkomst apothekers - verzekeringsinstellingen (riziv-
conventie);

 De beschikbaarheid van minstens 2 robots in eigen apotheek of in samenwerkingsverband,
dit via een verklaring.



Gunningscriteria met hun weging:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 distributiesysteem en toebehoren 40

De leveringsmethode wordt beoordeeld aan de hand van een proefpakket en een
bijhorende nota.
De dienstverlener levert één proefpakket zoals het zal geleverd worden op één
afdeling met alle toebehoren en mogelijkheden. Dit met voorbeelden van alle
medicatievormen welke binnen het distributiesysteem kunnen aangeleverd worden.
Er kan maar één pakket aangeleverd worden zonder keuzes of alternatieven. Het
pakket moet een goed beeld geven voor de toepassing op één afdeling. Alle
medicatievormen welke binnen de verpakking of omhulsel van het systeem zitten
dienen meegeleverd te worden ( een demo of dummy model van de medicatievorm is
goed ).
De apotheek voorziet een omschrijving ( max 2 A4 eenzijdig bedrukte pagina's in arial
10 ) van de werking met dit systeem en omschrijving van het geheel van materiaal
dat de dienstverlener ter beschikking stelt om zo de continuïteit van levering te
garanderen..

1.1 medicatievormen in het distributiesysteem 18

In het aangeleverde pakket wordt aangetoond welke medicatievormen kunnen
geleverd worden in het omhulsel van het distributiesysteem.
De voorstellen welke de meeste medicatievormen op een eenvoudige en gelijkvormige
manier kunnen aanleveren in de leveringsmodaliteiten worden het best beoordeeld.
Enkel de in het pakket meegeleverde medicatievormen worden meegerekend in de
vergelijking.
Worden als positief beschouwd: per bewoner per toedieningsmoment, leane manier
van gebruik.
Per medicatievorm welke niet bij alle bieders op een gelijkvormige manier wordt
geleverd kan 3 punten onderscheid gemaakt worden.
Een aanbieder die een medicatievorm in zijn voorstel aanbiedt welke de anderen niet
aanbieden krijgt 3 punten verschil voor zover dit per bewoner en per
toedieningsmoment en lean in gebruik is, 2 punten als dit enkel per bewoner en per
toedieningsmoment of enkel lean in gebruik is en 1 punt als dit enkel een bijkomende
medicatievorm is die binnen het distributiesysteem kan geleverd worden maar noch
per bewoner en toedieningsmoment en noch lean in gebruik is.

1.2 Distributiesysteem 15

Er wordt één pakket geleverd voor één afdeling onder de vorm welke de
dienstverlener voorstelt om de medicatie aan te leveren.
Dit pakket wordt beoordeeld door de gebruikers op: gebruiksvriendelijkheid gebaseerd
op de lean principes, veiligheid ( minst kans op maken van vergissingen),
handelbaarheid en toegankelijkheid, herbruikbaarheid ( zo weinig mogelijk afval)
Via de gemotiveerde verschillen tussen de voorstellen van de aanbieders worden de
beoordeling gedaan:
Beoordeling:
Best: 15 punten
zeer goed: 10 punten
goed: 5 punten
Onvoldoende: 0 punten

1.3 Volledigheid van het distributiesysteem 5

Uit het geleverd model pakket zal er opgemaakt worden of er op de afdeling
bijkomende kosten moeten gemaakt worden om het medicatieproces vlot te laten
verlopen.
Onder kosten verstaan we speciale medicatiekarren, bijkomend materiaal om de
bediening mogelijk te maken, bijkomende materiaal voor opslag of afscherming

Beoordeling:
Goed :5 punten
Niet goed: 0 punten

1.4 garantie naar continuïteit van het distributiesysteem 2

De dienstverlener zal aantonen op welke manier hij de continuïteit van zijn
distributiesysteem kan garanderen.
Hoe kan de leverancier de continuïteit om te leveren met dit voorgestelde
distributiesysteem garanderen rekening houdend met weekend, verlengde weekend,
breuk, vervanging, onderhoud voor hygiëne, ...
Hij vermeldt hoeveel van alle onderdelen van het distributiesysteem hij zal voorradig
hebben voor een fictieve afdeling van 30 bewoners.

Beoordeling:



Goed :2 punten ( er wordt aangetoond dat er voldoende reserve materiaal zal zijn
welke de garantie op continuïteit zal garanderen )
Niet goed: 0 punten ( er is onvoldoende garantie )

2 ICT - elektronisch zorgdossier 30

Het is de bedoeling dat de apotheek als dienstverlener zo veel mogelijk input en
beheert om het voor de afdelingen zo eenvoudig mogelijk te maken.
Dit op vlak van input, attesten, medicatieschema's en posologie, communicatie,
stockbeheer, aftekenmogelijkheden, wijzigingen, statistieken, facturatie,
attestenbeheer, beheer noodvoorraden, ...
De apotheek zal kort, duidelijk, ongenuanceerd beschrijven wat er op de afdeling moet
gebeuren en wat de apotheek doet als er binnen het WZC uitsluitend gewerkt wordt
met een elektronisch zorgdossier.
De apotheek vermelde welke middelen er hiervoor worden gebruikt en ingezet.
Worden als positief gezien:
Voorstellen waar er zo veel mogelijk gebeurt door de apotheek
Voorstellen waar de aanpassingen zo snel mogelijk gebeuren en verwerkt worden
Voorstellen waar dit op een zo eenvoudig mogelijke manier kan op de afdeling en dit
zonder bijkomende investeringen.
De dienstverlener kan dit verdedigen via een omschrijving in max 2 A4 eenzijdig
bedrukte pagina's in arial 10 voor de 3 subcriteria samen.

2.1 Koppeling tussen elektronisch zorgdossier en apothekerssysteem 10

De apotheek zal kort, duidelijk en ongenuanceerd beschrijven hoe de koppeling tussen
het elektronisch zorgdossier en de apotheek gebeurt.
Kunnen deze items geconsulteerd worden via het zorgdossier, bij input vanuit de
apotheek.
medicatieschema en posologie voor niet TpE medicatie
medicatieschema en posologie voor TpE medicatie
voorschriften voor niet TpE medicatie
voorschriften voor TpE medicatie
wijzigingen voor niet TpE medicatie
wijzigingen voor TpE medicatie
attesten
historiek
Statistische gegevens voor kwaliteitsonderzoek
Aftekening van toediening van medicatie

Beoordeling:
Per bovenvermeld item
1 punten indien dit rechtstreeks kan via het zorgdossier
0 punten indien dit niet rechtstreek kan via het zorgdossier

2.2 Input 10

De apotheek zal kort, duidelijk en ongenuanceerd beschrijven wat er door de apotheek
gedaan wordt naar input in het softwaresysteem.
Aanpassen medicatieschema, posologie voor niet TpE medicatie, voorraadbeheer en
beheer formularium: weging 4
Aanpassen medicatieschema, posologie voor TpE medicatie, voorraadbeheer en
beheer formularium: weging 4
beheer noodkoffer, beheer reserve robot zakjes, beheer reserve unidose: weging 1
gegevens voor de historiek, statistiek en kwaliteitsonderzoek: weging 1

Beoordeling per bovenvermeld item
1 of 4 punten indien de input volledig gebeurt door de apotheek
0 punten indien de input gebeurt door tussenkomst van de afdeling

2.3 Communicatie 10

Hoe snel en op welke manier gebeurt de communicatie tussen het VZW en de
apotheek.
Wijziging medicatieschema
Wijziging posologie
wijzigingen algemeen
Doorgeven voorschriften
Doorgeven van dringende bestellingen
Op welke manier kan er op de afdeling nazien worden of de aanvragen verwerkt zijn.

De beoordeling gebeurt aan de hand van de manier van communicatie welke de
dienstverlener voorstelt.
Als goed wordt beoordeeld:
een eenvoudige communicatie,
een traceerbare communicatie,
een eenvormige communicatie van alle mogelijke meldingen,
een goede tool die ter beschikking wordt gesteld om dit mogelijk te maken,



een snelle traceerbare reactie op aanvraag ( tijdspanne te beschrijven in toelichting),
Een snel zicht in het dossier dat deze aanvraag behandeld is.

Via de gemotiveerde verschillen tussen de diverse voorstellen van de aanbieders
worden de beoordeling gedaan:
Best: 10 punten
goed: 7 punten
minder goed: 4 punten
Onvoldoende: 0 punten

3 ICT - apotheeksoftware 20

Het is de bedoeling dat de apotheek als dienstverlener zo veel mogelijk input en
beheert om het voor de afdelingen zo eenvoudig mogelijk te maken.
Dit op vlak van input, attesten, medicatieschema's en posologie, communicatie,
stockbeheer, aftekenmogelijkheden, wijzigingen, statistieken, facturatie,
attestenbeheer, beheer noodvoorraden, ...

De apotheek zal kort, duidelijk, ongenuanceerd beschrijven wat er op de afdeling moet
gebeuren en wat de apotheek doet als er binnen het WZC uitsluitend gewerkt wordt
met een apotheeksoftware.
De apotheek vermeldt welke middelen er hiervoor worden gebruikt en ingezet.

De dienstverlener kan dit verdedigen via een omschrijving in max 2 A4 eenzijdig
bedrukte pagina's in arial 10 voor de 2 subcriteria samen.

3.1 Input 10

De apotheek zal kort, duidelijk en ongenuanceerd beschrijven wat er door de apotheek
gedaan wordt naar input in het softwaresysteem.
Aanpassen medicatieschema, posologie voor niet TpE medicatie, voorraadbeheer en
beheer formularium: weging 4
Aanpassen medicatieschema, posologie voor TpE medicatie, voorraadbeheer en
beheer formularium: weging 4
beheer noodkoffer, beheer reserve robot zakjes, beheer reserve unidose: weging 1
gegevens voor de historiek, statistiek en kwaliteitsonderzoek: weging 1

Beoordeling per bovenvermeld item
1 of 4 punten indien de input volledig gebeurt door de apotheek
0 punten indien de input gebeurt door tussenkomst van de afdeling

3.2 communicatie 10

Hoe snel en op welke manier gebeurt de communicatie tussen het VZW en de
apotheek.
Wijziging medicatieschema
Wijziging posologie
wijzigingen algemeen
Doorgeven voorschriften
Doorgeven van dringende bestellingen
Op welke manier kan er op de afdeling nazien worden of de aanvragen verwerkt zijn.

De beoordeling gebeurt aan de hand van de manier van communicatie welke de
dienstverlener voorstelt.
Als goed wordt beoordeeld:
een eenvoudige communicatie,
een traceerbare communicatie,
een eenvormige communicatie van alle mogelijke meldingen,
een goede tool die ter beschikking wordt gesteld om dit mogelijk te maken,
een snelle traceerbare reactie op aanvraag ( tijdspanne te beschrijven in toelichting),
Een snel zicht in het dossier dat deze aanvraag behandeld is.

Via de gemotiveerde verschillen tussen de diverse voorstellen van de aanbieders
worden de beoordeling gedaan:
Best: 10 punten
goed: 7 punten
minder goed: 4 punten
Onvoldoende: 0 punten

4 Korting toegestaan aan de bewoner 10

De korting toegestaan aan de bewoner, volgens de voorwaarden van het bestek, kan
voorzien worden tussen 10 en 15%.

De opdrachtnemer kan enkel volle procenten korting opgeven. Indien de
opdrachtnemer een korting voorstelt met cijfers na de komma worden de getallen na
de komma steeds weggelaten en dus steeds naar het lager getal afgerond. De punten
voor dit gunningscriterium worden dus vastgelegd zoals hieronder bepaald aan de



hand van het kortingspercentage opgegeven door de opdrachtnemer.
Korting 15% 10 punten
Korting 14% 8 punten
korting 13% 6 punten
Korting 12% 4 punten
Korting 11% 2 punten
Korting 10% 0 punten

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van
de aanbestedende overheid, heeft ingediend.

Bij de beoordeling van de gunningcriteria kent het team van deskundigen aan de inschrijvers
een aantal punten toe op basis van hun vrije appreciatie of en in welke mate de offerte aan de
beoordeelde eisen voldoet.
Zij kunnen bij elk gunningcriterium unaniem punten toekennen of per persoon punten
toekennen. Indien er per persoon verschillend beoordeeld wordt zal het gemiddelde per
gunningcriteria berekend worden.
Gelijkwaardig beoordeelde voorstellen krijgen een gelijk aantal punten.
De beoordeling van het team van deskundigen van de gunningscriteria is collegiaal,
onbetwistbaar en onherroepelijk.

In dit kader werd een bestek met nr. 20160308/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.630.000,00 exclusief BTW of
€ 3.182.300,00 inclusief 21% BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Avelgem, OCMW Harelbeke, OCMW
Wervik en OCMW Zwevegem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Voorzien bij de onderscheiden woonzorgcentra.

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 artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op
een aankoop- of opdrachtencentrale.

 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 van 20 januari 2015
 Vast bureau van 10 februari 2015
 Raad van 23 april 2015 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Raad 9 juli 2015 tot gunning van de levering aan de OCMW ‘s van Kortrijk, Avelgem,

Harelbeke, Wervik en Zwevegem van geneesmiddelen, farmaceutische producten en
verzorgingsproducten aan de bvba Distephar.

 Raad van 27 augustus 2015 beslissing tot intrekking van het raadsbesluit van 9 juli 2015
tot gunning, stopzetting van de gunningsprocedure, niet-plaatsing van de opdracht,
verlenging van de overeenkomst met de huidige leverancier en opdracht aan de dienst
facility om een nieuwe procedure te starten met een aangepast bestek .

Besluitvormings-
proces

 Vast bureau 9 februari 2016

Bijlagen  Bestek
 Mandaat van de deelnemende besturen



Tussenkomst
ter zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160308/RL/OOE en de raming voor de opdracht “Leveren van
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra
van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem ”, 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 € 2.630.000,00 exclusief
BTW of € 3.182.300,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten, zal OCMW Kortrijk optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende
entiteiten, meer bepaald :
OCMW Avelgem, OCMW Harelbeke, OCMW Wervik en OCMW Zwevegem.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 februari 2016 | punt 9

Onderwerp ABR-verzekering realisatie zorgcampus in Bellegem. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor
de ABR verzekering voor het bouwproject zorgcampus in Bellegem

Feitelijke
aanleiding

In de raad van 21 januari 2016 werd het bouwproject ‘zorgcampus Bellegem’, onder de
opschortende voorwaarde van goedkeuring van VMSW als subsidiërende instantie, gegund aan
Gabecon NV uit Geluveld. In het bestek van dit bouwproject is vermeld dat een ABR verzekering
(ALLE BOUWPLAATS RISICO VERZEKERING) wordt afgesloten door het bestuur.
De ABR polis is niet opgenomen in het lastenboek van de bouwwerken maar wordt aangegaan
door het bestuur (bouwheer) gezien:

1. er zo een volledige controle over de inhoud van de polis is
2. we zeker zijn van de geldigheid van de polis ( als er premies niet betaald worden vervalt

de polis),
3. er geen overheadkosten op de premie betaald worden aan de aannemer,
4. er geen 21% BTW op de premie betaald wordt, enkel taksen net als bij de aannemer,
5. wij als bouwheer mee verzekerd zijn ( foutloze aansprakelijkheid 544BW ) en niet enkel

de aannemers. Het is een globale polis met alle bouwpartners: de ontwerpers, de
veiligheidscoördinatoren, de verslaggevers, alle (onder)aannemers, de bouwheer.

Die verzekering valt niet onder de subsidieerbare werken. Ze wordt berekend op basis van de
totale kostprijs van het bouwproject inclusief BTW zijnde:

Tot. excl. BTW Totaal incl. BTW

Gunningsbedrag aannemer
Gabecon

€ 13.762.997,67 € 16.653.227,18

Ereloon architect 7,7% € 1.059.750,82 € 164.943,61

Ereloon veico en EPB € 8.200,00 € 1.815,00

Totaal € 14.830.948,49 € 16.819.985,79

Er wordt in de offerte een premievoet gevraagd voor de werken uit te voeren binnen de gestelde
uitvoeringstermijn van 27 kalendermaanden en 12 maanden waarborg.
Er wordt eveneens een forfaitair offertebedrag gevraagd voor een eventuele uitbreiding van de
uitvoeringstermijn( per werkdag).

Gezien de premie specifiek bepaald wordt per project en afhankelijk is van het specifieke risico, is
het aangewezen om per dossier een afzonderlijke polis aan te gaan.

Beoordeling In het kader van de opdracht “ABR verzekering voor de realisatie van zorgcampus in Bellegem”
werd een bestek met nr. 20160310/RL/OPZB opgesteld door Rik Lambert.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.342,11 incl. taksen en waarborgperiode.
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 € 209.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 06).

 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

 Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorgstrategisch 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

 Raad van 21 januari 2016 Goedkeuring gunning opdracht: Ruwbouw, voltooiing, technische
uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus Bellegem met
woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum, onder
opschortende voorwaarde van goedkeuring gunningsdossier door subsidiërende overheid
V.M.S.W.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven verzekeraars

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160310/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “ABR verzekering voor de
realisatie van zorgcampus in Bellegem”, opgesteld door Rik Lambert 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 € 35.342,11 incl. taksen
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Bijgevoegde lijst met aan te schrijven verzekeraars wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 februari 2016 | punt 10

Onderwerp Aankoop van grootkeukentoestellen. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning aankoop van keukentoestellen voor de woonzorgcentra.

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 het kader van de opdracht “grootkeukentoestellen” werd een bestek met nr.
20160115/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.500,00 exclusief BTW of € 102.245,00
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 december 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 17 december 2015 om de
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Furka bvba, 't Hoge 65 te 8500 KORTRIJK;
 Bossuyt Leon nv, Noordlaan 19 te 8520 KUURNE;
 Stevens Commercial, Oostkaai 48 te 8900 IEPER;
 MAES INOX, Hippodroomstraat 113 te 8530 HARELBEKE;
 BOUCHE MATHIEU BVBA, De Wijngaard 14 te 9910 Knesselare;
 CD-CONSTRUCTS BVBA, Ovenstraat 6 te 8800 Roeselare.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 januari 2016 te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 11 september 2016.

Er werden 4 offertes ontvangen:
 BOUCHE MATHIEU BVBA, De Wijngaard 14 te 9910 Knesselare (€ 59.229,00 exclusief BTW of

€ 71.667,09 inclusief 21% BTW);
 Furka bvba, 't Hoge 65 te 8500 KORTRIJK (€ 58.881,09 exclusief BTW of € 71.246,12

inclusief 21% BTW);
 Bossuyt Leon nv, Noordlaan 19 te 8520 KUURNE (€ 62.243,00 exclusief BTW of € 75.314,03

inclusief 21% BTW);
 Stevens Commercial, Oostkaai 48 te 8900 IEPER (€ 57.119,00 exclusief BTW of € 69.113,99

inclusief 21% BTW);

Op 28 januari 2016 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 economisch meest voordelige bieder, zijnde Stevens Commercial, Oostkaai 48 te
8900 IEPER, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 57.119,00 exclusief BTW of
€ 69.113,99 inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits Facility op de factuur de verdeling over de instellingen
noteert.

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

 Raad van 17 december 2015, goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst aan te
schrijven leveranciers.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  4 offertes
 Overzicht rekenkundig nazicht
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 januari 2016 voor
de opdracht “grootkeukentoestellen”, 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 economisch meest voordelige bieder, zijnde Stevens
Commercial, Oostkaai 48 te 8900 IEPER, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 57.119,00 exclusief BTW of € 69.113,99 inclusief 21% BTW.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 28 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160115/RL/OPZB.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 februari 2016 | punt 11

Onderwerp Aankoop van een minibus voor gecombineerd (rolstoel) vervoer. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor
de aankoop van een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer voor dagcentrum
de Kolleblomme.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is de aankoop van nieuwe minibus voor dagcentrum de Kolleblomme
voorzien. De huidige wagen dateert van juni 2008 en is versleten.

Beoordeling Op de begrotingsbespreking werd geopteerd om hiervoor een CNG-wagen te begroten omdat
deze :
 27% minder CO² uitstoten dan dieselwagens
 95% minder fijn stof uitstoten dan dieselwagens
 50 à 70% minder luidruchtig zijn dan dieselwagens.

Een CNG-wagen is zeer veilig en mag in ondergrondse garages parkeren.
Nadeel:
 Met een volle tank kan tussen de 300 à 400 km gereden worden ( afhankelijk van de lading).

Voor onze toepassing is dit echter voldoende.
 CNG is in onze regio momenteel alleen te verkrijgen in het DATS24 station in Wevelgem.

We splitsen in het bestek de opdracht uit in 2 percelen: de wagen zelf en de inrichting ervan.
Garages zijn vrij om een offerte te maken voor wagen en inrichting of voor inrichting alleen.
Op die manier vragen we ook aan Abeco apart prijs voor de inrichting alleen.

De in het bestek beschreven wagen moet voldoen aan volgend eisenpakket:
 CNG uitvoering
 Kleur: wit
 Stuurbekrachtiging
 Dubbele begeleiderzetel
 Laadruimte: lengte minimum 330 cm
 Nuttige breedte tussen de wielkasten: ongeveer 135 cm
 Dakhoogte (binnenmaat) ongeveer 190 cm
 Schuifdeur op zijkant + dubbele achterdeur met achterruitverwarming
 Keuring van het voertuig
 Plaats bieden aan 8 pers en chauffeur of 4 tot 6 rolstoelgebruikers en chauffeur.

Zetels worden voorzien onder artikel 2 (ombouw voertuig)

In het kader van de opdracht “aankoop van een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel)
vervoer” werd een bestek met nr. 20160314/RL/OPZB2 opgesteld door Rik Lambert.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 (Leveren van een minibus geschikt voor ombouw voor vervoer van

rolstoelgebruikers), raming: € 22.314,00 exclusief BTW of € 27.000,00 inclusief BTW;
 Perceel 2 (Inrichting = aanpassing van de minibus voor gecombineerd (rolstoel) vervoer),

raming: € 24.793,30 exclusief BTW of € 30.000,00 inclusief 21% BTW.

In de prijs is tevens een onderhoudscontract van 5 jaar inbegrepen in de prijs. De schrootwaarde
van de bestaande camionette wordt geraamd op €1.500,00.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt, rekening houdend met het onderhoudscontract en de
schrootwaarde geraamd op € 45.607,34 exclusief BTW of € 55.500,00 inclusief BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Er is 55.000 EUR gebudgetteerd.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits de aankoop gebeurt binnen het budget.

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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven garages

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160314/RL/OPZB2 en de raming voor de opdracht “Leveren van een
minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer”, opgesteld door Rik Lambert 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 € 45.607,34 exclusief BTW of € 55.500,00
inclusief BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 18 februari 2016 | punt 12

Onderwerp Aankoop van drie bestelwagens op aardgas. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor
de aankoop van 3 bestelwagens: 1 voor leerwerkplaats dienst activering, 1 voor wijkteam Zuid en
1 voor Sociaal beleid project OVAM.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 werd de aankoop van 3 bestelwagens voorzien:
1. Wagen leerwerkplaats dienst activering: budget : € 32.500
2. Wagen type personenvervoer voor wijkteam Zuid (voorheen Achturenhuis): budget : €

25.000
3. Wagen type personenvervoer project OVAM van sociaal beleid : € 32.500

De eerste 2 zijn vervangingen van bestaande wagens die dateren van respectievelijk 2008 en
2004. De oude wagen van de leerwerkplaats is voor het schroot, de wagen van wijkteam Zuid
wordt voor €1.500 overgelaten aan Stal13.
De bestelwagen voor de dienst sociaal beleid is een bijkomende wagen die kadert in het project
OVAM.

Beoordeling Bij de begrotingsbespreking hielden we rekening met een aankoopbudget voor milieuvriendelijke
wagens op CNG (Compressed Natural Gas) omdat deze :

 27% minder CO² uitstoten dan dieselwagens
 95% minder fijn stof uitstoten dan dieselwagens
 50 à 70% minder luidruchtig zijn dan dieselwagens.

Een CNG-wagen is zeer veilig en mag in ondergrondse garages parkeren.
Nadeel:
 Met een volle tank kan tussen de 300 à 400 km gereden worden ( afhankelijk van de lading).

Voor onze toepassing is dit echter voldoende.
 CNG is in onze regio momenteel alleen te verkrijgen in het DATS24 station in Wevelgem

De in het bestek beschreven wagens voor personenvervoer (wijkteam Zuid en dienst sociaal
beleid)moeten voldoen aan volgend eisenpakket:

 Type minibus / bestelwagen met verhoogd dak en verlengd chassis.
 De bestelwagens zijn voorzien van een volautomatische uitschuifbare opstap langs de

zijkant.
 De bestelwagens hebben een CNG – motor.
 De bestelwagens zijn uitgerust met bluetooth, manuele airco en radio.
 De achterkant is gesloten (zonder deuren) en voorzien van achterraam.
 De wagen geeft plaats aan 9 personen (1 chauffeur en 8 passagiers)

Specificaties voor de wagen :
-Motor: CNG -gas
(Afmetingen bij benadering)

-Nuttige hoogte binnen : 1930 cm
-Nuttige lengte binnen : 3120 cm
-Afmeting totale hoogte buiten: 2520 mm
-Afmeting totale lengte buiten: 5410 mm
-Afmeting totale breedte buiten: 2050 mm (met gesloten spiegels)
-Breedte tussen wielkasten: 1422 mm
-Bekleding zetels: skai of wasbare stof
-Kleur: wit
-Aantal zitplaatsen : 8 personen + bestuurder

De bestelwagen voor de leerwerkplaats moet voldoen aan volgend eisenpakket:
 Type bestelwagen verhoogd, verlengd en lange wielbasis - met een dubbele cabine

(achterbank met drie plaatsen).
 De cabine is volledig afgeschermd met een tussenschot en kleine ruit.
 De bestelwagen heeft een CNG – motor.
 De bestelwagen is uitgerust met bluetooth, manuele airco en radio.
 Tevens is de wagen voorzien van een trekhaak en bagagedrager.
 In de achterdeuren van de wagen dienen ramen voorzien te zijn.
 De volledige laadvloer is voorzien van een houten, onderhoudsvriendelijke planken vloer.



Specificaties voor de wagen :
-Motor: CNG - gas
(Afmetingen bij benadering)

-Nuttige lengte laadruimte binnen 1750 mm / achter cabine
-Nuttige breedte laadruimte binnen 1750 mm
-Nuttige hoogte binnen 1750 mm
-Bekleding zetels : skai of wasbare stof
-Kleur : wit
-Aantal zitplaatsen: 5 personen + bestuurder

In het kader van die opdracht werd een bestek met nr. 20160314/RL/OPZB1 opgesteld door de
dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 78.339,16 exclusief BTW of € 95.000,00
inclusief 21% BTW. In dit bedrag is voor alle 3 de wagens een onderhoudscontract van 5 jaar
inbegrepen. Er is in dit budget rekening gehouden met een geraamde schrootwaarde van €1000
voor de auto van de Leerwerkplaats. Voor de wagen van het Achturenhuis is er eveneens een
schenking van €20.000 die hiervoor mag aangewend worden. Deze laatste werd nog niet
opgenomen in deze raming.
Stal13 voorziet €1.500 overname vergoeding voor onze wagen en zal zelf instaan voor nieuwe
nummerplaat, verzekering, tankkaart…
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget 32.500 + 25.000 + 32.500 = 90.000EUR

Visum ontvanger Overeenkomstig de nota wordt de aankoop geraamd op 95.000EUr. De in de
nota genoemde schenking van 20.000EUR heeft betrekking op de
financieringswijze, maakt geen deel uit van aankoopbudget. Ik geef visum
voor zover de investering maximaal 90.000EUR bedraagt. Eventueel mag de
waarde voor 5jr onderhoudscontract afzonderlijk de factuur vermeld worden
zodat deze als exploitatiekost kan geboekt worden.

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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven garages

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160314/RL/OPZB1 en de raming voor de opdracht “bestek bestelwagens”,
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
€ 78.339,16 exclusief BTW of € 95.000,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop vouwgordijnen binnen raamcontract Attent bvba voor zeven begijnhofwoningen.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor 7 woningen in het Begijnhof vouwgordijnen aan te kopen binnen het
raamcontract van Attent bvba.

Feitelijke
aanleiding

In de woningen nrs. 10, 11, 12, 13/11, 13/12, 14, 15 en 16 van het Begijnhof werden in het
najaar van 2015 voorzetramen geplaatst. Die voorzetramen zijn, in overleg met Onroerend
Erfgoed, opgenomen in het subsidiedossier fase 7 om het thermisch comfort en het
energieverbruik in die woningen te verbeteren. De bestaande gordijnen die door de bewoners
werden geplaatst en bekostigd moeten door deze ingreep op de meeste plaatsen vervangen
worden. Voor de vouwgordijnen, die technische de beste oplossing is, werd een offerte volgens
het huidige raamcontract gevraagd .

Beoordeling Na opmeting van de reeds geplaatste voorzetramen in 5 woningen (nrs 10, 11, 13/12, 14 en 16)
maakte Attent bvba een offerte op voor het plaatsen van vouwgordijnen inclusief ophangsysteem
met de eenheidsprijzen van het raamcontract. De kostprijs bedraagt €8.617,57 exclusief 21%
BTW.
In woningen nrs 12 en 15 moeten de ramen nog geplaatst worden. Hier wordt de kostprijs voor
het plaatsen van vouwgordijnen geraamd op maximum €6.000 exclusief 21% BTW. Een exacte
offerte volgt na opmeting eens de ramen geplaatst zijn.
Totale kostprijs wordt aldus geraamd op € 14.617,57 exclusief of € 17.687,26 inclusief 21% BTW.
De prijs is inclusief opmeting, stoffen, confectie, ophangsysteem, levering en montage.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de gordijnen en kaderrails.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 november 2009 : Gunning raamcontracten binneninrichting.
 Raad van 19 december 2013: Verlenging raamcontract binneninrichting met 2 jaar

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Attent bvba

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van de vouwgordijnen bij de firma Attent
bvba goed voor de vervanging van de gordijnen in Begijnhof woningen nrs 10, 11, 12, 13/12, 14,
15 en 16 voor een geraamd bedrag van maximum € 14.617,57 exclusief of € 17.687,26 inclusief
21% BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar
Sint-Maartenskerkhof . Goedkeuring 2° termijnverlenging met 35 werkdagen.

Indiener Francine Vanneste Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring termijnverlenging voor Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-
41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof

Feitelijke
aanleiding

Aanvraag termijnverlenging met 35 werkdagen d.d. 28/01/2016.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 april 2014 goedkeuring aan de
gunning van de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41,
inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof” aan Vandendorpe Arthur NV,
Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag
van € 1.363.170,38 exclusief BTW of € 1.444.960,60 inclusief 6% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20140113/FV/OA.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 augustus 2015 goedkeuring aan
de termijnswijziging van 73 werkdagen.

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was de uitvoeringstermijn te
verlengen om volgende reden:
1) aanpassen van de keukenplannen en bijkomend gemetst keukenblok in kijkwoning, naar
historisch model van woning nr 2 (5 werkdagen)
2) plaatsen van bijkomende afwerklaag op de zoutbufferende pleister inclusief droogtijd, en dit
zonder prijsverrekening (10 + 5 =15 werkdagen)
3) wijziging van voorzetramen in 4 woningen door vervanging van beglazing naar lichtisolerend
glas, en uitvoering van glas-in-lood in woning nr 39 ( 15 werkdagen).

De aannemer vraagt daarom een termijnverlenging van 35 werkdagen.
De aannemer verbindt zich ertoe om geen kosten door te rekenen met uitzondering van de
wettelijke prijsherziening, en bevestigt geen aanspraak te kunnen maken op enige
schadevergoeding ten gevolge van de aangevraagde termijnverlenging van 35 werkdagen.

De leidend ambtenaar mevrouw Francine Vanneste verleende gunstig advies.

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
24 en artikel 26, §1, 2°, a.

 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 37.

Eerdere
beslissingen

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

 20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 6.
 24 april 2014: Goedkeuring gunning fase 6.
 27 augustus 2015: goedkeuring termijnverlenging met 73 werkdagen Begijnhof fase 6
 15 oktober 2015: goedkeuring meerwerken

Besluitvormings-



proces

Bijlagen  Aanvraag termijnverlenging aannemer Vandendorpe d.d. 28/01/2016
 Nota architecten i.v.m. termijnverlenging

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan de termijnverlenging met 35 werkdagen van de opdracht
“Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar
Sint-Maartenskerkhof”.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Perceel natuurgebied in Bissegem. Voorstel tot verkoop aan Natuurpunt.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van een perceel hooiland gelegen langs de Leie in Bissegem. Dit perceel
heeft een kadastrale oppervlakte van 44a 50ca en ligt volledig in natuurgebied.

De weide werd tot oktober 2015 gepacht door de heer Pol Maes. De pacht werd beëindigd op
vraag van de pachter (authentieke akte verleden door Notaris Vander Stichele uit Moorsele op
datum van 10 december 2015).

Het perceel is op heden volledig vrij van gebruik of pacht.

Beoordeling Op 20 januari 2016 heeft Natuurpunt vzw een bod van € 3,5/m² gedaan op dit perceel.
Natuurpunt wenst deze grond aan te kopen voor de ontwikkeling van natuurgebieden langs de
Leie in Kortrijk.

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid heeft de venale waarde van dit perceel
op 24 november 2015 geraamd op € 15.575 of 35.000 euro per hectare.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger In het beslissingsvoorstel is vermeld dat de betaling gebeurt binnen de 3
maanden na ondertekening van de akte (dat is de huidige werkwijze van het
aankoopcomité). In dit geval is het wel belangrijk dat de akte zoals wettelijk
bepaald verleden wordt binnen de 4 maanden na de voorlopige
overeenkomst (ter info: in het dossier waarbij het OCMW in de Raad van
juni 2015 beslist heeft tot verkoop aan Natuurpunt van landbouwgrond
voor een bedrag van 156.643EUR, is de akte nog niet verleden waarbij we
na de akte nog 3 maanden moeten wachten op betaling; betaling zal
vermoedelijk pas één jaar na de Raadsbeslissing zijn!).

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van 18 juni 2015: beslissing eindepachtregeling.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bijlage 1: schattingsverslag

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met verkoop aan vzw Natuurpunt van het perceel hooiland, gelegen in
Bissegem, 5de afdeling van Kortrijk, Sectie B, nummer 225 met een kadastrale oppervlakte van €
44a 50ca voor een bedrag van 15.575,00 euro.

De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van
deze akte. De verkoopprijs dient betaald te worden door middel van een overschrijving, binnen de
3 maanden na de ondertekening van de akte.

De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen bij de ondertekening
van de authentieke akte.

De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
het overschrijven van de akte.



De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden in het kader van de investeringen
voor de lopende sociale projecten.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Reglement fietsvergoeding. Voorstel tot aanpassing.

Indiener Caroline Devos Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Aanpassen van de modaliteiten fietsvergoeding

Feitelijke
aanleiding

De aanpassing betreft grotendeels het schrappen van de betaling van de vergoeding aan
personeelsleden die zich verplaatsen met de bromfiets (klasse A) naar aanleiding van een
bemerking van de fiscale inspectie.

Beoordeling Alle verwijzingen naar eventuele vergoeding van woon werk verkeer met een bromfiets (klasse A)
moeten geschrapt worden uit de modaliteiten van de fietsvergoeding.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 HOCBOC 22.10.2015

Bijlagen  Modaliteiten fietsvergoeding.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt de modaliteiten betreffende de fietsvergoeding in bijlage goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aktename selectieprocedure trajectbegeleider.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invullen van de functie trajectbegeleider en aanleggen van een verlengbare werfreserve

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie trajectbegeleider

Beoordeling In de raad van 21 januari 2016 werd de functie van trajectbegeleider vacant verklaard (3 VTE).
De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de
selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits aktename van de selectieprocedure in de
huidige raadszitting.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:
 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget Ok vermits er geen uitbreiding is; bestendiging van bestaande functie.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Raad 21 januari 2016: vacantverklaring functie trajectbegeleider

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad bekrachtigt de uitgewerkte acties zoals bepaald in de raad van 21 januari jl.:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekkingen contractueel voltijds zullen ingevuld worden
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

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

dan de datum van bekendmaking



 de selectiecriteria zijn de competenties:

o innovatie en creativiteit
o klantgerichtheid
o organisatiebetrokkenheid
o zelfstandig werken
o samenwerken
o communicatie

 de selectietechnieken zijn:

 een preselectie op basis van objectieve criteria
 een schriftelijke proef: uitwerken van functie gerelateerde cases + bevraging van

een aantal zaken
 een mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de functie.

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de functie van trajectbegeleider situeert zich op het bachelor niveau, daarom wordt
als diplomavoorwaarde gesteld: algemeen bachelor

 bij de preselectie gaan alleen de kandidaten door naar de selectieproeven die
voldoen aan onderstaande criteria:

o in het bezit zijn van een bachelor diploma in de humane wetenschappen
EN

o beschikken over minimum 6 maanden relevante ervaring m.b.t.
trajectbegeleiding

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%
voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef

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

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 april 2016 tot 31 maart 2018.

 de samenstelling van de selectiecommissie:

 Bart Vandaele, stafmedewerker Sociaal Huis Oostende, extern
 Nele Hofman, directeur Welzijn, stad – OCMW Kortrijk, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 27 januari 2016
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 12 februari 2016
 schriftelijke proef 23 februari 2016
 mondelinge proef 11 en 15 maart 2016
 aanstelling in de raad 17 maart 2016

 dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de huidige raadszitting in gesloten
zitting:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aktename selectieprocedure projectmedewerker voedselstrategie.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invullen van de functie projectmedewerker voedselstrategie en aanleggen van een verlengbare
werfreserve

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie projectmedewerker voedselstrategie

Beoordeling In de raad van 21 januari 2016 werd de functie van projectmedewerker voedselstrategie vacant
verklaard (0,5 VTE). De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het
organiseren van de selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits aktename van de
selectieprocedure in de huidige raadszitting.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:
 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Raad 21 januari 2016: vacant verklaring functie projectmedewerker voedselstrategie

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad bekrachtigt de uitgewerkte acties zoals bepaald in de raad van 21 januari jl.:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekkingen contractueel voltijds zullen ingevuld worden
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

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

dan de datum van bekendmaking



 de selectiecriteria zijn de competenties:

o innovatie en creativiteit
o klantgerichtheid
o resultaatsgerichtheid
o samenwerken
o communicatie

 de selectietechnieken zijn:

 een preselectie op basis van objectieve criteria
 een schriftelijke proef: uitwerken van functie gerelateerde cases + bevraging van

visie en begrippen
 een mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de functie.

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

* de functie van projectmedewerker voedselstrategie situeert zich op het bachelor
niveau, daarom wordt als diplomavoorwaarde gesteld: algemeen bachelor

 daarna volgt een preselectie waarbij alleen de kandidaten doorgaan naar de
eigenlijke selectieproeven die voldoen aan onderstaande criteria:

o in het bezit zijn van een bachelor diploma in de humane wetenschappen

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%
voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef

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

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 april 2016 tot 31 maart 2018.

 de samenstelling van de selectiecommissie:

 Griet Witdouck, projectmedewerker Streekfonds West Vlaanderen, extern
 Caroo Torfs, projectmedewerker voedselverlies Komosie, extern
 Piet Lareu, coördinator beleidsteam OCMW Kortrijk, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR OCMW Kortrijk, intern, secretaris van

de jury

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 2 februari 2016
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 17 februari 2016
 schriftelijke proef 24 februari 2016
 mondelinge proef 9 en 14 maart 2016
 aanstelling in de raad 17 maart 2016

 dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de huidige raadszitting in gesloten
zitting:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie

Opvolging en
communicatie


