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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

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

3. Voorstel om deel van de opbrengsten ‘Lokaal Opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen.

4. Toekenning van kasvoorschot aan Nancy Toye. Aktename.

5. Toekenning van kasvoorschot aan de dienst voor kinderopvang: Tine Vandamme. Aktename.

6. Optreden als stichtend lid van de vzw Huis van het Kind. Voorstel tot goedkeuring.

7. Aankoop van hoog-laagbedden en toebehoren binnen raamcontract Wissner-Bosserhoff Belgium.

8. Aankoop van matrassen, hoofdkussens en boemerangkussens binnen raamcontract Sampli.

9. Aankoop van plooitafels binnen raamcontract Eurochair.

10. Aankoop van drie tilliften en een stalift met toebehoren. Voorstel tot goedkeuring.

11. Aankoop van zes motomed bewegingstrainers. Voorstel tot goedkeuring.

12. Aankoop kookketel voor keuken De Nieuwe Lente. Aktename.

13. Werken voor nieuwe CV installatie in bestaande woningen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

14. Afsluiten HS-aansluiting Damastweverstraat 3 en plaatsen van LS-aansluiting. Voorstel tot goedkeuring.

15. Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 7: woning 31 . Goedkeuring meerwerken en termijnverlenging.

16. Overeenkomst m.b.t. softwarepakket Personeelsbeheer van Infohos Services. Voorstel tot goedkeuring.

17. Toekenning anciënniteit uit vroegere prestaties bij indiensttreding. Voorstel tot goedkeuring.

18. Vacantverklaring functie coördinator leerwerkplaats. Voorstel tot goedkeuring.

19. Vraag van pachter Degroote tot vrijwaren toegankelijkheid percelen in Wevelgem. Aanstelling advocaat.

20. Varia.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 punt 2

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

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 8 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 10.334,70 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

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

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart, 17
september en 17 december 2015 heeft de Raad 157 dossiers geviseerd en uitvoerbaar
verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 67

afbetaling 49

verkoop gepland 3

Centraal Bestand Beslagberichten 0

niet uitvoerbaar 23

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 2

collectieve schuldenregeling 9

uitverkocht 4

157

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 8 invorderingsdossiers (totaal 10.334,70 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 3

Onderwerp Voorstel om deel van de opbrengsten ‘Lokaal Opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Beschikbaar stellen van investeringssubsidie voor aankoop en renovatie van LOI-woningen

Feitelijke
aanleiding

Afsluiting boekjaar

Beoordeling Reeds van het begin (2001) van het systeem LOI (= Lokaal Opvanginitiatief) is jaarlijks vanuit de
ontvangen dagvergoeding een bedrag gereserveerd voor specifieke LOI-investeringen.

Opbouw van tot op heden geboekte subsidie:
2001 → 148.736,11(=6.000.000 BEF)
Periode 2002-2012: jaarlijks 150.000,00 → 1.650.000,00
2013 → 50.000,00
2014 →     150.000,00
Totaal 1.998.736,11

Deze subsidie wordt aangewend voor aankoop en renovatie van woningen die bestemd worden als
LOI-woningen.

In 2015 bedroegen de totale LOI-dagforfaits € 928.344,63.
Als hiervan € 150.000,00 overgeboekt wordt naar specifieke LOI-investeringen, dan bedraagt
deze gecumuleerde subsidie:

Totaal t/m 2014 1.998.736,11
Subsidie 2015 150.000,00

2.148.736,11

Het LOI-exploitatieresultaat 2015 is nog niet definitief bepaald, maar in de vorige jaren was de
LOI-exploitatie na onttrekking van genoemde subsidie nog steeds positief.

Deze verrekening gebeurt transparant ten opzichte van de LOI-Inspectie.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Op verzoek van de externe audit is het aanleggen van deze investeringssubsidie principieel
bekrachtigd op het Overlegcomité van 30 december 2005: ‘ Akkoord dat het OCMW jaarlijks
vanuit de LOI-opbrengsten een bedrag van € 150.000,00 boekt als investeringssubsidie, aan te
wenden voor aankoop / renovatie van woningen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist om vanuit de LOI-dagvergoeding 2015 een bedrag van € 150.000,00 of indien
positief resultaat kleiner dan € 150.000,00 dan bedrag resultaat, over te boeken van exploitatie
naar specifieke LOI-investeringssubsidie.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Toekenning van kasvoorschot aan Nancy Toye. Aktename.

Indiener An Spriet en Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Nancy Toye moet vooral voor Ten Olme soms kleine uitgaven doen en beschikt niet over een kas.
In het verleden werden deze kleine uitgaven geprefinancierd vanuit de kas van de Zonnewijzer
maar ingevolge omschakeling naar de software Recreatics is dat niet langer mogelijk.

Feitelijke
aanleiding

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

Financiële
toetsing

Budget 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

 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 19 november 2015

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt er akte van dat aan Nancy Toye een kasvoorschot van honderd euro zal gegeven
worden ter financiering van de kleine uitgaven in de dienst wonen.
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Onderwerp Toekenning van kasvoorschot aan de dienst voor kinderopvang: Tine Vandamme. Aktename.

Indiener An Spriet en Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling De dienst kinderopvang omvat 2 luiken:
 De voorschoolse (=blokkenhuis) met leidinggevende Tine Vandamme
 De buitenschoolse (= puzzels) met leidinggevende Chantal Dewitte

Feitelijke
aanleiding

Chantal Dewitte heeft overeenkomstig Raadsbeslissing van 19/11/2016 een kasvoorschot van
100EUR gekregen.

Beoordeling Er was aanvankelijk gesteld dat Chantal en Tine het kasvoorschot gezamenlijk moesten gebruiken
maar omdat beide diensten nu nog volledig apart werken en omdat genoemde leidinggevenden
elk op een andere plaats hun bureau hebben wordt erop aangedrongen dat Tine ook zou
beschikken over een kasvoorschot.
Overeenkomstig de regelgeving kan de Secretaris deze provisie toekennen na advies van de
financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving aan de Raad voorgelegd worden en
wordt opgenomen in de afsprakennota tussen Secretaris en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Financiële
toetsing

Budget 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

 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 19 november 2015.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt er akte van dat aan Tine Vandamme een kasvoorschot van honderd euro zal
gegeven worden ter financiering van de kleine uitgaven in de dienst blokkenhuis van de
kinderopvang.
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Onderwerp Optreden als stichtend lid van de vzw Huis van het Kind. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst Directie Welzijn

Doelstelling • Deel uitmaken van de vzw Huis van het kind.
• Goedkeuren dat OCMW Kortrijk optreedt als stichtend lid van de vzw Huis van het Kind –
Kortrijk
• Goedkeuren van de statuten (zie bijlage Statuten Huis van het Kind).
• 2 vertegenwoordigers vanuit OCMW Kortrijk aanduiden om te zetelen in bestuursorganen van de
vzw, zijnde: de medewerker verantwoordelijk voor de opvolging van het project en de
rechtstreeks leidinggevende.

Feitelijke
aanleiding

Kind en Gezin gaf vorig jaar een erkenning aan Huis van het Kind - Kortrijk vanaf 1 november
2014. Vanaf 1 januari 2015 werd een subsidie van 29 444,24 euro toegekend. Deze subsidie
wordt jaarlijks herberekend (volgens aantal minderjarigen en percentage uit kansengroepen). Het
afgelopen jaar heeft de kerngroep Huis van het Kind - Kortrijk de structuur van het Huis
uitgetekend, en binnen de krijtlijnen van de regelgeving omtrent Huizen van het Kind een
actieplan (zie bijlage Actieplan Huis van het Kind - Kortrijk opstartfase 2015 - 2016) voor het
komende jaar uitgeschreven.
Er werd gekozen voor een vzw-structuur, waarin statuten samen met de kerngroep werden
uitgeschreven. Deze vzw bestaat uit verschillende partnerorganisaties waarbij OCMW één van de
partners is. Het is geen stedelijke vzw, waardoor enkel medewerkers voorgedragen worden
zonder politieke afvaardiging.

Beoordeling Van feitelijke vereniging naar een vzw
Het decreet omschrijft dat het lokaal bestuur initiatief moet nemen om een Huis van het Kind op
te richten, indien geen enkele andere organisatie in het werkingsgebied dit doet. Deze situatie
deed zich in Kortrijk voor, waardoor Stad Kortrijk optrad als trekker van het
samenwerkingsverband Huis van het Kind. De middelen worden toegekend aan de initiatiefnemer,
de Stad Kortrijk. Een kerngroep bestaande uit CAW Zuid-West-Vlaanderen, Soetkin vzw,
Thuishulp vzw, LOGO Leieland, Kind en Gezin regioteam Kortrijk, Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk
schreven statuten uit om van het samenwerkingsverband een vzw te maken.

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind - Kortrijk is opgestart als feitelijke vereniging. Er
werd begin 2015, op vraag van verschillende partnerorganisaties, beslist om te opteren voor een
vzw-structuur en statuten uit te schrijven. De motivatie hiervoor is tweeledig. Enerzijds kunnen zo
de engagementen en verantwoordelijkheden van elke partner formeel vastgelegd worden. De
gedeelde verantwoordelijkheid wordt in een raad van bestuur verankerd. Dit zorgt voor een groot
draagvlak voor Huis van het Kind in Kortrijk. Maar tegelijkertijd brengt dit ook met zich mee dat
partners die minder betrokken zouden zijn, hierop aangesproken kunnen worden. Anderzijds zorgt
de structuur van een vzw voor een juridische bescherming wanneer het gaat over
aansprakelijkheid in geval van problemen of moeilijkheden. Voor een aantal partners werd het
oprichten van de vzw gezien als een voorwaarde voor een goede samenwerking.

De organisaties die optreden als stichtend lid van de vzw zijn: CAW Zuid-West-Vlaanderen,
Thuishulp vzw, Soetkin vzw, Logo Leieland, OCMW Kortrijk en Stad Kortrijk.
De partners die wensen toe te treden (CLB Groeninge, Gezondheidscentrum, de Speelvogel vzw,
Expertisepunt Kraamzorg de Wieg en Effect vzw) kregen de mogelijkheid om feedback te geven
op de statuten. Kind en Gezin regioteam Kortrijk is waarnemend lid. Een aantal organisaties zijn
een eventuele toetreding nog intern aan het bekijken: Kind en preventie vzw, CLB Mandel en Leie,
Vives afdeling gezondheidszorg, Gezinsbond, AZ Groeninge, Auricula en MPI Zonnebloem.

Doelstellingen
De doelstellingen van Huizen van het Kind worden duidelijk omschreven in het decreet van
29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Deze zijn opgesplitst
in doelstellingen ten aanzien van individuele gebruikers en ten aanzien van actoren.

Ten aanzien van individuele gebruikers
1. het geheel van maatregelen en aanbod inzake preventieve gezinsondersteuning dat

ingebracht wordt in een Huis van het Kind, maximaal toegankelijk te maken voor alle
gezinnen en af te stemmen op de vragen en noden van de gebruikers;

2. maatregelen en aanbod binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te
brengen, onder meer door maatregelen en aanbod dat gericht is op deze doelgroep aan
te sluiten op het aanbod als vermeld in punt 1;



3. het aanbod eveneens te ontsluiten voor alle professionals die werken met gezinnen met
kinderen en jongeren die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van
preventieve gezinsondersteuning;

4. het faciliteren van zorgafstemming.

Ten aanzien van de organisatie van het aanbod
1. de totstandkoming van een geïntegreerd aanbod preventieve gezinsondersteuning dat

afgestemd is op de lokale noden en behoeften. Daarvoor voorzien de Huizen van het
Kind in participatie voor gebruikers.

2. streven naar competentieverhoging bij de betrokken actoren, onder meer door het
uitwisselen van kennis en expertise;

3. streven naar efficiëntieverhoging door maximaal rendement van de middelen die elke
betrokken actor inzet voor onder meer communicatie, coördinatie en infrastructuur en
door het bundelen van krachten waar mogelijk.

Daarnaast heeft de vzw de ambitie het aanbod preventieve gezinsondersteuning te ontsluiten
zowel voor gebruiker als professionelen en hiaten op te sporen en weg te werken. Dit volgens het
principe van progressief universalisme (met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare
gezinnen) en extra inzetten op participatie van alle gebruikers van het aanbod.

Het OCMW is enerzijds een verplichte en anderzijds ook een essentiële partner binnen deze vzw.
De infopunten opvoedingsondersteuning zijn verplichte partners. Het Sociaal Huis/OCMW valt
hieronder. Het OCMW vormt een belangrijke schakel in de vzw omwille van de focus op kwetsbare
gezinnen. De intensieve samenwerking zorgt ervoor dat de gezinnen over de nodige
ondersteuning beschikken en we de relatie met de reguliere werking en diensten versterken.

Vertegenwoordiging
Iedere partner die de vzw mee opricht, vaardigt twee vertegenwoordigers af. Voor OCMW Kortrijk
zal de medewerker van het project en de rechtstreeks leidinggevende deze taak behartigen, op
heden Kaat Carrette en Katrien Verhaeghe. Eén vertegenwoordiger volgt de werking van de vzw
op als lid van de raad van bestuur.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Decreet van 29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning
 Besluit van de Vlaamse regering van 28/03/2014 tot uitvoering van het decreet van

29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning
 Ministerieel besluit van 6/05/2014 betreffende de regels voor erkenning en subsidiëring van

Huizen van het Kind

Besluitvormings-
proces

 2014_CBS_01964 - Huis van het Kind - Subsidieaanvraag Huis van het Kind
 2016 _CBS 15 februari– Huis van het Kind –
 2016 _Gemeenteraad 14 maart – Huis van het Kind -

Bijlagen  Statuten Huis van het Kind
 Actieplan Huis van het Kind

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist dat het OCMW deel uitmaakt van de vzw Huis van het Kind en optreedt als
stichtend lid van de vzw Huis van het Kind – Kortrijk.

De raad keurt de statuten van de vzw goed.

De raad duidt 2 vertegenwoordigers vanuit OCMW Kortrijk aanduiden om te zetelen in
bestuursorganen van de vzw, zijnde: de medewerker verantwoordelijk voor de opvolging van het
project en de rechtstreeks leidinggevende.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van hoog-laagbedden en toebehoren binnen raamcontract Wissner-Bosserhoff Belgium.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor de WZC St.-Jozef en Biezenheem 20 bedden en voor de WZC St.-Jozef,
Biezenheem en Lichtendal 30 nachtkastjes aan te kopen binnen het raamcontract van Wissner-
Bosserhoff Belgium.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is een budget van €46.800 voorzien de aankoop van hoog-laag bedden en
nachtkastjes. Deze moeten aangekocht worden binnen het raamcontract hoog-laag bedden &
toebehoren van Wissner-Bosserhoff Belgium.
St.-Jozef
5 bedden ter vervanging van oude mechanische hoog-laag bedden.
10 nachtkastjes met eettablet omwille van de toenemende zorgbehoevendheid van de bewoners.
Een nachtkastje met eettablet is hierbij noodzakelijk om maaltijden en drank binnen handbereik
van de (tijdelijk) bedlegerige bewoner te kunnen aanbieden.

Biezenheem
15 bedden ter vervanging van oude bedden die dateren van bij de ingebruikname van
Biezenheem. Sinds 2014 worden de bedden systematisch vervangen gespreid over een periode
van 5 jaar.
10 nachtkastjes met eettablet omwille van de toenemende zorgbehoevendheid van de bewoners.
Een nachtkastje met eettablet is hierbij noodzakelijk om maaltijden en drank binnen handbereik
van de (tijdelijk) bedlegerige bewoner te kunnen aanbieden.

Lichtendal
Bij de opstart van het kleinschalig genormaliseerd wonen in Lichtendal werd geopteerd om de
bewoners zelf hun vertrouwde meubilair te laten meebrengen. Zo werd bij de opstart slechts een
beperkt aantal nachtkastjes aangekocht. Door het feit dat een bewoner zelf niet altijd een
nachtkastje heeft en de evolutie in de zorgbehoevendheid van de bewoners is het noodzakelijk
om 10 nachtkastjes met eettablet aan te kopen.

Beoordeling De kostprijs van de bedden en nachtkastjes die moeten aangekocht worden binnen het
raamcontract bij Wissner-Bosserhoff Belgium, is gebaseerd op de eenheidsprijzen van het
raamcontract.

WZC aantal eenheidsprijs totaal

Sentida 09/220 verlengd St-Jozef 5 € 1.450,39 € 7.251,95

nachtkast met eettablet St-Jozef 10 € 342,86 € 3.428,60

Sentida 09/220 verlengd Biezenheem 15 € 1.450,39 € 21.755,85

nachtkast met eettablet Biezenheem 10 € 342,86 € 3.428,60

nachtkast met eettablet Lichtendal 10 € 342,86 € 3.428,60

TOTAAL excl. BTW € 39.293,60

TOTAAL incl.21% BTW € 47.545,26

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in globaal budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de hoog-laag
bedden en toebehoren van Wissner-Bosserhoff Belgium.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 augustus 2013: mandaat aan OCMW Roeselare voor de organisatie van de
groepsaankoop, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract aankoop hoog-
laag bedden & toebehoren.

 Raad van 20 maart 2014: gunning Goedkeuring gunningsvoorstel van OCMW Roeselare voor



de groepsaankoop voor het raamcontract aankoop hoog-laag bedden & toebehoren

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Wissner-Bosserhoff Belgium

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van bedden en nachtkastjes bij de firma
Wissner-Bosserhoff Belgium goed voor een totaalbedrag van € 39.293,60 exclusief of € 47.545,26
inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van matrassen, hoofdkussens en boemerangkussens binnen raamcontract Sampli.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor WZC Sint-Jozef en Biezenheem matrassen, hoofdkussens en
boemerangkussens aan te kopen binnen het raamcontract van Sampli NV.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is een budget voorzien van € 17.500 om jaarlijks een deel van de
bestaande matrassen en hoofdkussens in onze woonzorgcentra te vervangen. Die matrassen en
kussens moeten aangekocht worden binnen het raamcontract matrassen en hoofdkussens van
Sampli NV.

Beoordeling De kostprijs van de matrassen en hoofdkussens die moeten aangekocht worden binnen het
bestaande raamcontract matrassen en hoofdkussens, is gebaseerd op de eenheidsprijzen van het
raamcontract bij Sampli.

WZC aantal
eenheidsprij
s

totaal

Matras Viscosam85+ St-Jozef 40 € 222,13 € 8.885,20

Hoofdkussen met sloop St-Jozef 20 € 15,26 € 305,20

Boemerangkussen met sloop St-Jozef 10 € 43,85 € 439,50

Matras Viscosam85+ Biezenheem 10 € 222,13 € 2.221,30

TOTAAL excl. BTW € 11.850,20

TOTAAL incl.21% BTW € 14.338,74

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de matrassen en hoofdkussens.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 22 augustus 2013: mandaat aan OCMW Roeselare voor de organisatie van de
groepsaankoop, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract visco-
elastische matrassen.

 Raad van 19 december 2013 : Goedkeuring gunning raamcontract visco-elastische
matrassen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Sampli dd. 19/2/2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop van visco-elastische matrassen, hoofdkussens, boemerangkussens,
binnen het raamcontract bij de Sampli NV, goed voor een totaalbedrag van € 11.850,20 exclusief
of € 14.338,74 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 9

Onderwerp Aankoop van plooitafels binnen raamcontract Eurochair.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor WZC Sint-Jozef en Biezenheem 15 plooitafels aan te kopen binnen het
raamcontract van Eurochair Projects NV.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is een budget van €5.500 voorzien om de bestaande plooitafels van WZC
St.-Jozef te vervangen door ergonomische plooitafels. Die tafels moeten aangekocht worden
binnen het raamcontract plooitafels bij Eurochair.

Beoordeling De kostprijs van de plooitafels die moet aangekocht worden binnen het bestaande raamcontract
plooitafels, gebaseerd op de eenheidsprijzen van het raamcontract, bedraagt:

aantal eenheidsprijs totaal

Tafels 80 x 160 15 € 460,00 € 6.900,00

TOTAAL incl.21% BTW € 8.349,00

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in globaal budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract binneninrichting voor de aankoop van
de matrassen en hoofdkussens.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 november 2009 : Gunning raamcontracten binneninrichting.
 Raad van 19 december 2013 : Goedkeuring verlenging van het bestaand raamcontract

binneninrichting met 2 jaar.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Offerte Eurochair Projects dd. 18/2/2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract van 15 plooitafels bij de firma Eurochair
Projects NV voor WZC St.-Jozef goed voor een bedrag totaalbedrag van € 6.900,00 exclusief of €
8.349,00 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 10

Onderwerp Aankoop van drie tilliften en een stalift met toebehoren. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility.

Doelstelling Goedkeuring aankoop 3 nieuwe tilliften, 3 tildoeken, 1 transfertilband en 1 stalift voor WZC St.
Jozef.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is € 11.100 voorzien voor de aankoop van nieuwe tilliften voor St. Jozef. Bij
navraag blijkt dat er 3 nieuwe tilliften, 3 tildoeken, 1 transfertilband en 1 stalift nodig zijn voor
WZC St. Jozef:
3 actieve tilliften + 3 tilbanden voor vervanging van 3 oude liften
1 stalift wegens de toename van de zorggraad van de bewoners die ook minder mobiel zijn.
De bijhorende tilbanden voor het gebruik van de tilliften en ter vervangen van banden met
slijtage.

Beoordeling We vroegen een offerte aan Arjo Huntleigh omdat we opteren om dezelfde tiltoestellen als de
bestaande aan te kopen. Dit heeft een gebruiksgemak, onderhoudsvoordeel en een voordeel naar
gebruik van de toebehoren die over alle toestellen kunnen toegepast worden. Het gebruik van een
tillift vereist eveneens een opleiding van het personeel om op een veilige manier bewoners te
transporteren. Indien alle tilliften dezelfde zijn biedt dit een bijkomende veiligheid voor personeel
en bewoners.
Omwille van de technische specificiteit van de goederen is het toegestaan, zoals voorzien in art.
26 § 1 -1° –f) van de Wet van 15/06/2006, slechts aan 1 leverancier een offerte te vragen.

De offerte van Arjo voor de gevraagde types liften bedraagt:

WZC aantal eenheidsprijs totaal

Actieve tillift Sara 3000 St-Jozef 3 € 3.840,23 € 11.520,69

Tilband met velcro
sluiting

St-Jozef 3 € 240,25 € 720,75

Transfer-tilband St-Jozef 1 € 249,55 € 249,55

Stalift Sara stady St-Jozef 1 € 1.489,55 € 1.489,55

TOTAAL excl. BTW € 13.980,54

TOTAAL incl.21% BTW € 16.916,45

Daarom vragen we goedkeuring aan de raad om de gevraagde liften bij Arjo Huntleigh NV aan te
kopen.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in globaal budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Wet van 15/06/2006 26 § 1 -1° –f)

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte ArjoHuntleigh 19/2/2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist de tilliften met toebehoren en de stalift te gunnen aan Arjo Huntleigh,
Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere voor € 16;916,45 inclusief 21% BTW.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 11

Onderwerp Aankoop van zes motomed bewegingstrainers. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring aankoop 3 motomed bewegingstrainers voor WZC St. Jozef, 2 voor WZC Biezenheem
en 1 voor WZC Ter Melle.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is € 22.200 voorzien voor de aankoop van 6 motomed bewegingstrainers
voor de WZC St. Jozef, Biezenheem en Ter Melle. Deze bewegingstrainers worden gebruikt voor
revalidatie en worden vaak gebruikt. Ze zijn echter te zwaar om te verplaatsen van de ene
afdeling naar de andere.

Beoordeling We vroegen een offerte aan Medicura omdat we opteren om dezelfde toestellen als de bestaande
aan te kopen. Dit heeft een gebruiksgemak en onderhoudsvoordeel. Het gebruik van een
bewegingstrainer vereist eveneens een opleiding van het personeel om op een veilige,
verantwoorde manier bewoners te laten bewegen. Indien alle bewegingstrainers dezelfde zijn
biedt dit een bijkomende veiligheid voor personeel en bewoners.
Omwille van de technische specificiteit van de goederen is het toegestaan, zoals voorzien in art.
26 § 1 -1° –f) van de Wet van 15/06/2006, slechts aan 1 leverancier een offerte te vragen.

De offerte van Medicura voor het gevraagde type bedraagt:

WZC aantal eenheidsprijs totaal

Viva 2 light St-Jozef 3 € 3.461,00 € 10.383,00

Viva 2 light St-Jozef 3 € 3.461,00 € 6.922,00

Viva 2 light St-Jozef 1 € 3.461,00 € 3.461,00

TOTAAL excl. BTW € 20.766,00

TOTAAL incl.21% BTW € 25.126,86

Daarom vragen we goedkeuring aan de raad om de gevraagde toestellen bij Medicura aan te
kopen.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in globaal budget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Wet van 15/06/2006 26 § 1 -1° –f)

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Medicura nv 17/2/2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist de motomed bewegingstrainers te gunnen aan Medicura NV, H. Consciencestraat
20, 8500 Kortrijk voor € 25.126,86 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 12

Onderwerp Aankoop kookketel voor keuken De Nieuwe Lente. Aktename.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Aankoop kookketel 240 liter voor grootkeuken De Nieuwe Lente.

Feitelijke
aanleiding

Een kookketel in de grootkeuken van De Nieuwe Lente is onverwachts defect en onherstelbaar.
De dubbelwandige ketel is lek en dergelijk defect kan niet hersteld worden, dit kan enkel door het
keteldeel zelf te vervangen. Deze kost in onverantwoord voor een toestel van meer dan 10 jaar
oud. Omwille van de dwingende spoed door onvoorziene gebeurtenissen gaf de Raad voor de
vervanging van deze defecte kookketel, een mandaat aan de dienst facility om na prijsvraag en
na goedkeuring van de financieel beheerder een nieuw toestel aan te kopen.

Facility deed een prijsvraag bij 4 leveranciers die aanschreven werden voor de aankoop van de
keukentoestellen die voorzien waren op de begroting en waarvoor we net de gunningsprocedure
hadden afgerond.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Dringende aankoop kookketel 250L voor keuken De Nieuwe Lente”
werd een bestek met nr. 20160229/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 11.500,00 exclusief BTW of € 13.915,00
inclusief 21% BTW.

We deden een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van art.
26§1.1°c van de wet van 15 juni 2006 (dwingende spoed door onvoorziene gebeurtenissen).

Volgende firma’s werden uitgenodigd:
 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.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 februari 2016 te bereiken.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 Stevens Commercial, Oostkaai 48 te 8900 IEPER (€ 11.366,00 exclusief BTW of € 13.752,86

inclusief 21% BTW) garantieperiode 3 jaar;
 Furka bvba, 't Hoge 65 te 8500 KORTRIJK (€ 9.990,00 exclusief BTW of € 12.087,90 inclusief

21% BTW) garantieperiode 2 jaar;

Beide andere firma’s lieten weten geen toestel te kunnen aanbieden die beantwoordt aan het
bestek. Gezien het toestel moet ingewerkt worden in een bestaand kookblok moet het van
hetzelfde merk en type zijn als het defecte toestel, namelijk Electrolux. Enkel Furka en Stevens
Commercial zijn verdeler van Electrolux.
De dienst Facility bestelde, in afspraak met de financieel beheerder en rekening houdende met
het voorgaande, de kookketel aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Furka bvba, 't
Hoge 65 te 8500 KORTRIJK, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 9.990,00 exclusief
BTW of € 12.087,90 inclusief 21% 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) en art 1° c (dwingende
spoed door onvoorziene gebeurtenissen).

 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 18 februari 2016:mandaat aan dienst facility om op basis van dwingende spoed
door onvoorziene gebeurtenissen, een nieuw toestel aan te kopen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de gegunde opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Furka bvba, 't Hoge 65 te 8500 KORTRIJK, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 9.990,00 exclusief BTW of € 12.087,90 inclusief 21% BTW.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 13

Onderwerp Werken voor nieuwe CV installatie in bestaande woningen. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het voorzien van centrale verwarming in de
woningen Stasegemsestraat 59, Sint Antoniusstraat 83 en Pluimstraat138 Kortrijk en het
vervangen van 9 bestaande CV-ketels in Begijnhof.

Feitelijke
aanleiding

In het Begijnhof zijn de ketels van 18 woningen (opgesteld in een centrale stookplaats) die in de
eerste fases van de restauratie van het begijnhof geplaatst werken, versleten. In 2013 werd
beslist om deze in 2 fazen te vervangen door hoog rendementsketels. In de eerste fase werden
toen 9 ketels vervangen. In het beheersplan van het meerjarig subsidiedossier van het Begijnhof
is voorzien om in 2016 de andere 9 ketels te vervangen. Op de begroting 2016 is hiervoor
€55.000 voorzien.
Omdat we hiervoor een bestek maken willen we dit combineren met het plaatsen van centrale
verwarming in de andere 3 panden die reeds in 2014 op de begroting voorzien waren. Er werd
hiervoor €110.000 voorzien: Het pand Stasegemsestraat 59 is onderverdeeld in een appartement
met privéverhuring en 3 appartementen van LOI. De verwarming gebeurt nu met elektrische
toestellen. We willen deze flats voorzien van centrale verwarming via hoog rendementsketels (1
per flat).
In de woningen Sint Antoniusstraat 83 en Pluimstraat138 Kortrijk is er momenteel nog geen
centrale verwarming. Beide worden nu verwarmd met individuele gasradiatoren. Ook die 2
woningen willen we voorzien van centrale verwarming via hoog rendementsketels.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Werken voor nieuwe CV installatie in bestaande woningen” werd op
2 maart 2016 een bestek met nr. 20160414/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 71.050,84 exclusief BTW of € 75.313,89
inclusief 6% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek en plannen
 Lijst aan te schrijven aannemers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van Het bestek met nr. 20160414/RL/OPZB van 2 maart 2016 en de raming voor de opdracht



beslissing “Werken voor nieuwe CV installatie in bestaande woningen”, 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 € 71.050,84 exclusief
BTW of € 75.313,89 inclusief 6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 14

Onderwerp Afsluiten HS-aansluiting Damastweverstraat 3 en plaatsen van LS-aansluiting. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring voor het plaatsen van een LS aansluiting ter vervanging van de bestaande HS-
aansluiting in Damastweverstraat 3 Kortrijk.

Feitelijke
aanleiding

We kregen van B.T.V., die de hoogspanningscabine van de sociale werkplaats in de
Damastweverstraat 3 moet keuren, een negatief keuringsverslag. De inbreuken zijn van die aard
dat er dringend aanpassingswerken nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsnormen van
Eandis.
Voor de start van deze uitvoeringswerken werd er met de aangestelde aannemer en Eandis ter
plaatse samengekomen om de werken te coördineren.
Eandis kon niet akkoord gaan met de aanpassingen volgens de opmerking van het
keuringsorganisme. Eandis eiste dat bij de uitvoering van deze aanpassingswerken de volledige
cabine zou aangepast worden aan de nieuwe normen dit betekende dat we een volledige nieuwe
cabine zouden moeten plaatsen met zelfs een nieuwe aanvoerkabel.
De huidige geplande aanpassingswerken volgens de opmerkingen van het keuringsorganisme
bedroegen € 14.240,92 excl. Btw. De werken met de bijkomende eisen van Eandis worden
geschat op minstens € 30.000 exclusief. BTW.
De geplande uitvoering werd niet opgestart.

Met deze kennis werden de werken niet uitgevoerd en nagezien of we konden overschakelen naar
een laagspanningsaansluiting. Om dit te kunnen onderzoeken moest de volledige binneninstallatie
gekeurd zijn. Nadat we een keuring hadden van onze binneninstallatie heeft Eandis een studie
gemaakt naar de mogelijkheid om een LS aansluiting te voorzien.

Als bijkomende kost zal er nog moeten gerekend worden op de afbraak van de bestaande cabine
na de aansluiting van de LS, het leveren van de kabel en het maken van de sleuf.

Beoordeling Onder de huidige voorwaarden is de beste optie om over te schakelen op een LS aansluiting
omdat:
 Er geen verbruiken meer zijn die een HS cabine noodzakelijk maken
 De infrastructuur bestaat om een voldoende grote LS aansluiting te voorzien.
 De aansluitingskosten voor LS veel gunstiger zijn als de investering voor het plaatsen van

een nieuwe HS cabine die voldoet aan de nieuwe normen en voorwaarden van Eandis.

Financiële
toetsing

Budget Het budget is met de budgetwijziging afgebouwd. Deze
laagspanningsaansluiting zal lastens exploitatiebudget geboekt worden.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van 24 april 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te
schrijven aannemers.

 Raad van 18 september 2014: gunning aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Afschrift, Gapaardstraat 28 te 8850 Ardooie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 14.240,92 excl. btw (te voldoen door medecontractant).

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte van de aansluiting Eandis

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Aktename van de stopzetting van de beslissing tot gunning voor de uitvoering van
aanpassingswerken aan de HS cabine in de Damastweverstraat.



Goedkeuring om in de Damastweverstraat 3 over te schakelen van HS naar LS en de
aansluitingskosten voor Eandis goed te keuren voor € 6.144,43 ( exclusief BTW).

Opvolging en
communicatie



Punt 15: nota wordt nagestuurd.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 17 maart 2016 | punt 16

Onderwerp Overeenkomst m.b.t. softwarepakket Personeelsbeheer van Infohos Services. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

OCMW Kortrijk is sinds jaren klant & stichtend lid van Infohos.
Infohos Services nam met ingang van 1 januari 2016 alle overblijvende eigendomsrechten over
van Infohos. Dit heeft implicaties voor de software Personeelsbeheer.

Beoordeling Infohos is een OCMW-vereniging, conform de organieke wet, bestaande uit 22 leden, waaronder
ook niet-OCMW’s.

Infohos Services ontstond, op basis van strategische en bedrijfseconomische overwegingen, als
CVBA vanuit datzelfde Infohos, en nam met ingang van 1 juli 2013 de eigendomsrechten van
(met uitzondering van het softwarepakket Personeelsbeheer) alle softwarepakketten van Infohos
over, en verricht sindsdien alle diensten aangaande deze software-oplossingen. Voor ons ging dat
heel concreet over het pakket Eco dat gebruikt wordt voor bestellingen.

Infohos Services nam met ingang van 1 januari 2016 tevens de eigendomsrechten van het
softwarepakket Personeelsbeheer over en alle bijkomende dienstverlening.
Infohos services wil de overeenkomsten met haar klanten-zorginstellingen op rechtsgeldige wijze
afsluiten, en legt haar huidige klanten daarom een overeenkomst voor het gebruik van het
softwarepakket Personeelsbeheer voor.

Voor de goede lectuur, alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW.
Tot op vandaag werkte Infohos kostendelend.
Er zou nu gewerkt worden met een vaste kostprijs van € 38,72 (na verrekening van 20% korting
op de lijstprijzen) per uitbetaald personeelscontract per jaar.
Vroeger werd er gewerkt ‘per individu’ maar dit zou tot gevolg hebben dat we voor bv.
jobstudenten tot een abnormaal hoog aantal zouden komen. Een jobstudent is in die logica
immers net als een voltijds werknemer goed voor 1 individu.
Het aantal ‘uitbetaalde personeelscontracten’ is dus correcter als sleutel en bovendien lager dan
het ‘aantal individuen’.
De idee is dus niet langer dat de klant betaalt per personeelslid dat in dat jaar terug te vinden is
in de databank, maar wel per effectieve berekening op maandbasis.
Dit lijkt Infohos Services gewoon correcter en zeker niet nadelig voor de gebruikers, en is een
courante praktijk. Het maakt concreet voor OCMW Kortrijk weinig verschil.

Ter illustratie, de kostprijs voor 2015 bedroeg voor ons bestuur € 56.773,91. Als we rekenen op
basis van bovenstaande logica, komen we op basis van 1.466 uitbetaalde contracten in 2015 op
€ 56.763,52 (dit tegen 1.533 berekende personeelsleden in datzelfde 2015)

Het gebruiksrecht waarvan sprake in de overeenkomst loopt voor 4 jaar, tot en met 31 december
2019. Opzegging vóór het verstrijken van de termijn is mogelijk mits inachtname van de
vastgelegde opzegtermijn.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in exploitatiebudget.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.

 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord om een overeenkomst voor het gebruik van het softwarepakket
Personeelsbeheer af te sluiten met Infohos Services CVBA uit Oostkamp, tegen een kostprijs van
€ 38,72 per uitbetaald personeelscontract per jaar.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Toekenning anciënniteit uit vroegere prestaties bij indiensttreding. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Carine Callemin Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Toekennen van maximaal 18 jaar relevante geldelijke en schaalanciënniteit, verworven bij een
private werkgever of uit een zelfstandige activiteit.

Feitelijke
aanleiding

Gedurende de voorbije jaren werd door de opeenvolgende sectorale akkoorden en rechtspositie-
regelingen een uiteenlopend beleid gevoerd inzake honorering van privé-anciënniteit/zelfstandige
activiteit, met als gevolg dat het personeel in dienst onder diverse regelingen valt.

Vanaf 1 januari 2009 is de huidige RPR van toepassing. Deze voorziet in de maximale toekenning
van geldelijke anciënniteit van 18 jaar voor relevante ervaring in de privésector/zelfstandige
activiteit. Vanaf 18.10.2013 kan ook maximaal 18 jaar schaalanciënniteit toegekend worden bij
relevante ervaring in de privésector/zelfstandige activiteit. Deze zorgt ervoor dat de medewerker
met relevante anciënniteit ook in de 2de of 3de weddenschaal van de functionele loopbaan kan
ingeschaald worden.

VOORBEELD:
 bachelor met 8 jaar RELEVANTE beroepservaring krijgt geldelijke en schaalanciënniteit:

komt terecht in de schaal B2 met 8 jaar geldelijke anciënniteit

 bachelor met 8 jaar RELEVANTE beroepservaring krijgt geldelijke anciënniteit:
komt terecht in de schaal B1 met 8 jaar geldelijke anciënniteit

Beoordeling De verschillende periodes, volgens de op dit moment toepasselijke sectorale akkoorden en RPR,
met mogelijke toekenning van relevante privé/zelfstandige activiteit, zijn:

periode van indiensttreding: Maximum aantal jaren geldelijke privé-
anciënniteit/ zelfst. activiteit:

1 mei 1977 – 30 september 1997 6

1 oktober 1997 – 31 december 2006 3 - knelpuntberoep en niv.A: 6 jaar

1 januari 2007 – 31 december 2008 onbeperkt

RPR - vanaf 1 januari 2009 18

Binnen de laatste RPR, waar het mogelijk is om 18 jaar geldelijke anciënniteit toe te kennen, uitte
de Raad in zitting van 15.12.2011 zijn bezorgdheid dat een gelijk uitgangspunt geldt voor
iedereen en dat alle personeelsleden gelijkwaardig dienen behandeld te worden. Zij beslisten het
volgende:

functies max. aantal jaren
meerekenbaarheid
privé-anciënniteit

motivering

Secretaris, financieel
beheerder 18

Moeilijk te rekruteren, grote
verantwoordelijkheid, grote investering in
rekrutering

Niv. A en B4-5
Directies, diensthoofden,
stafmedewerkers,
teamverantwoordelijken

18
Moeilijk te rekruteren of weinig kandidaten,
specifieke functies, grote
verantwoordelijkheid, grote investering in
rekrutering

Niv. B en C
Maatschappelijk werkers,
deskundigen, admin.
medew.

6
Brede rekruteringsbasis, veel spontane
sollicitanten, algemene functies, heel veel
kandidaten bij selecties

Niv. D en E - sociale
economie, logistieke
hulpen –
activamedewerkers

0
In principe geen aanwervingen meer in niv.
D, tenzij tijdelijk of vervangingscontract.
Niv. E: activa

Niv. E maaltijdbedelers
en huishoudhulpen in
dienst vanaf 1/1/2011

6
Raadsbesluit 16 juni 2011: permanente
vacantverklaring huishoudhulpen en
maaltijdbedelers. Max.6 jaar privé-
anciënniteit meerekenbaar, als compensatie
voor verlies vakantiedagen personeel cat. 3



Bij de overname van de assistent kindbegeleiders van Stad Kortrijk werd volgende
overeengekomen:

Niveau D assistent
kindbegeleiders

6 Indiensttredingen vanaf 01.01.2014

Stad Kortrijk kent bij elke vacature max. tot 18 jaar relevante geldelijke anciënniteit toe en geeft
tevens schaalanciënniteit tot 18 jaar bij directe inzetbaarheid van de medewerkers. Zij hanteren
dezelfde regeling voor tijdelijke contracten.

Een bevraging bij de centrumsteden leert ons dat er overal meer anciënniteit wordt toegekend
dan bij het OCMW Kortrijk: dit gaat van het toekennen van alle geldelijke anciënniteit, zonder
beperking tot het toekennen van alle geldelijke en schaalanciënniteit.

Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur kan het bestuur in het kader van het
gelijkheidsbeginsel en de gelijke behandeling van personeelsleden, de beroepservaring van de in
dienst zijnde personeelsleden herbeoordelen. Hierbij kan een oproep gedaan worden aan alle
personeelsleden om hun relevante beroepservaring in te dienen. Een herberekening kan niet
gebeuren met terugwerkende kracht en heeft enkel gevolgen voor de toekomst (vanaf nieuwe
beslissing Raad).

Naast de beoordeling van de anciënniteit voor de medewerkers die in dienst zijn, is het ook nodig
om de toekenning van anciënniteiten voor de nieuwe medewerkers opnieuw te bepalen.

De financiële repercussies bij het toekennen van geldelijke en schaalanciënniteit is op jaarbasis:

in dienst zijnde personeel geldelijke anc. € 55.731,29

schaalanciënniteit € 58.416,15

nieuwe vacantverklaringen geldelijk en schaal € 16.306,78

tijdelijke contracten geldelijk en schaal € 18.331,35

TOTAAL € 148.785,57

Om de meerkost budgettair op te vangen, nemen we de nodige compenserende maatregelen.

Voorstel:

vanaf 01.04.2016 richten we ons op de procedure van Stad Kortrijk voor de nieuwe
indiensttredingen:
RPR: geldelijke anciënniteit. max 18 jaar: medewerkers kunnen bij elke vacature tot maximum 18
jaar relevante privé-anciënniteit krijgen
RPR: schaalanciënniteit wordt toegekend bij directe inzetbaarheid voor maximum 18 jaar
zelfde regeling voor tijdelijke contracten
we herbeoordelen vanaf 01.04.2016 de meerekenbare geldelijke en schaalanciënniteit uit
privédiensten en zelfstandige activiteit (max 18 jaar) voor het personeel in dienst gekomen in de
periodes:
personeel in dienst van 1 oktober 1997 – 31 december 2006
personeel in dienst van 1 januari 2009 – 31 maart 2016
toe te kennen vanaf 1 april 2016: enkel mogelijk vanaf beslissing Raad
we bevragen alle medewerkers in de genoemde periodes om hun relevante ervaring aan te tonen.
Zij leveren zelf het bewijs van de relevante beroepservaring uit vroegere privé/zelfstandige
prestaties.

Financiële
toetsing

Budget Voorlopig voldoende met geplande compenserende maatregelen;
indien nodig dan is er mogelijkheid tot kredietverschuiving

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Gemeentedecreet
 OCMW-decreet
 RPR OCMW

Eerdere
beslissingen

Besluit-vormings-
proces

 MAT 28.01.2016 en 03.03.2015

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist dat bij nieuwe indiensttredingen vanaf 1 april 2016 volgende procedure, conform
de procedure van de Stad Kortrijk gevolgd wordt:

 RPR: geldelijke anciënniteit maximaal 18 jaar: medewerkers kunnen bij elke vacature tot
maximum 18 jaarrelevante privé-anciënniteit krijgen

 RPR: schaalanciënniteit wordt toegekend bij directe inzetbaarheid voor maximaal 18 jaar
 zelfde regeling voor tijdelijke contracten
 we herbeoordelen vanaf 01.04.2016 de meerekenbare geldelijke en schaalanciënniteit uit

privédiensten en zelfstandige activiteit (max 18 jaar) voor het personeel in dienst
gekomen in de periodes:

o personeel in dienst van 1 oktober 1997 – 31 december 2006
o personeel in dienst van 1 januari 2009 – 29 februari 2016
o toe te kennen vanaf april 2016: enkel mogelijk vanaf beslissing Raad

 we bevragen alle medewerkers in de genoemde periodes om hun relevante ervaring aan
te tonen. Zij leveren zelf het bewijs van de relevante beroepservaring uit vroegere
privé/zelfstandige prestaties.

Om de meerkost budgettair op te vangen worden de nodige compenserende maatregelen
genomen.

Opvolging en
communicatie



Punt 18: nota wordt nagestuurd.
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Onderwerp Vraag van pachter Degroote tot vrijwaren toegankelijkheid percelen in Wevelgem. Aanstelling
advocaat.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Pachter Degroote heeft de patrimoniumdienst gecontacteerd omdat enkele percelen die hij pacht
van het OCMW niet langer toegankelijk zijn.

Het betreft de percelen in Wevelgem, 2de afdeling, sectie B nummers 1160/A, 1164/B, 1167 en
1164/2.

Beoordeling Deze percelen zijn niet langer toegankelijk omdat de eigenaar van perceel 1168/E, waarover de
toegangsweg loopt, heeft omheind.

De pachter kan de percelen niet meer betreden en vraagt aan het OCMW als eigenaar om zijn
toegangsrecht te vrijwaren. Dit kan via een procedure tot inbezitstelling bij het vredegerecht.

Financiële
toetsing

Budget

Visum ontvanger

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stelt meester Stefaan Bekaert uit Kortrijk aan om de rechten van het OCMW en de
pachter te vrijwaren in een procedure voor de Vrederechter.

Opvolging en
communicatie


