
VERSLAG

Openbare zitting van 19 mei 2016

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

Verontschuldigd: /

Punt 0 Beslissingen in verband met de agenda.

De raad beslist om punt 12 “Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering
van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra
van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar.
Stopzetting van de gunningsprocedure en goedkeuring start onderhandelingsprocedure.” te
behandelen in de gesloten zitting.
[19 mei 2016]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

De raad keurt het verslag van de zitting van 21 april 2016 goed.
[19 mei 2016]

Punt 2 Mandatering in de Lokale Adviescommissie en Vereniging Ons Tehuis. Aktename.

Feitelijke
aanleiding

Mevrouw Stefanie Demeyer heeft per brief van 8 april 2016, gericht aan de Voorzitter van de
Gemeenteraad, ontslag genomen als werkend raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van Kortrijk.

In de zitting van 21 april 2016 werd akte genomen van de vervangingen in de interne organen en
externe besturen.

Mevrouw Stefanie Demeyer was vertegenwoordiger van de raad in de Lokale Adviescommissie.
Dit mandaat werd overgenomen door raadslid Katrien Deleu.

Beoordeling Volgens de regelgeving moet de afgevaardigde in het LAC ook deel uitmaken van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst. Omdat raadslid Katrien Deleu geen deel uitmaakt van het BCSD
kan ze bijgevolg de raad niet vertegenwoordigen in het LAC.

De meerderheid van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn die voorkomen op
dezelfde voordrachtsakten als de te vervangen raadsleden hebben op 19 mei 2016 een
ondertekende verklaring afgegeven aan de secretaris waarin dit wordt rechtgezet.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Bijlagen  verklaringen gericht aan de waarnemend secretaris van het OCMW

Stemmen Unanimiteit.

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

Lid van de lokale adviescommissie (LAC)
Raadslid Stéphanie Van Hauwaert neemt het mandaat op in opvolging van Katrien Deleu.
Raadslid Lien Claassen neemt het mandaat op van plaatsvervangend lid van het LAC.



Afgevaardigde in de vereniging Ons Tehuis
Raadslid Katrien Deleu neemt het mandaat op in opvolging van Stéphanie Van Hauwaert.

Plaatsvervangend afgevaardigde in de vereniging Ons Tehuis
Raadslid Stéphanie Van Hauwaert neemt het mandaat op in opvolging van Katrien Deleu.
[19 mei 2016]

Punt 3 Rapportering na 1ste kwartaal 2016. Aktename.

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.

 Opvolging exploitatiebudget
 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 gebeurt maar per
semester. Volgende rapportering (2016 kwartaal 2) zal opnieuw een luik actierapportering
bevatten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, 1ste kwartaal 2016

Tussenkomst ter
zitting

In verband met de 1 euro-maaltijden vraagt raadslid David Wemel over hoeveel begunstigden het
gaat. In dat verband vraagt raadslid Nic Cattebeke of het OCMW de juiste doelgroep bereikt.
De voorzitter antwoordt dat daarvan een analyse is gemaakt en dat de cijfers zullen bezorgd
worden.

Raadslid David Wemel vraagt of het bij de extra VTE’s (die zoals toegelicht meestal met subsidies
gefinancierd worden) gaat om blijvende of projectmatige tewerkstelling.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat dit afhankelijk is van het soort subsidies en geeft het
voorbeeld van de tussenkomst voor de opvang van asielzoekers. Waarnemend secretaris An
Spriet geeft het voorbeeld van de brugfiguren en de medewerker van de voedselstrategie. De
tewerkstelling binnen deze projecten is verbonden met de subsidies voor deze projecten.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de rapportering na het 1ste kwartaal 2016.
[19 mei 2016]

Punt 4 Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

Feitelijke
aanleiding

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



Lijst A - Terugvorderingen sociale dienst: leefloon € 3.768,41
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen € 20.997,42
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 9.589,13

Lijst B - Diverse facturen € 21.251,54
€ 55.606,50

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

Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2016 vermits in de jaarrekening 2015
als waardevermindering op vorderingen een bedrag van € 378.536,00 geboekt is.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

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

2006 → 162.996,81 EUR
2007 → 107.933,81 EUR
2008 → 74.567,96 EUR
2009 → 81.322,05 EUR
2010 → 115.712,42 EUR
2011 → 111.168,85 EUR
2012 → 199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR
2014 → 122.948,80 EUR
2015 → 173.926,66 EUR

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

 Lijst B – Andere oninbare vorderingen

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit merkt op dat een deel van dit hoge bedrag te maken heeft met een firma
die met leerwerknemers privé gewerkt heeft en nu in faling is.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijsten ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal
bedrag van 55.606,50 EUR.
[19 mei 2016]

Punt 5 Herlokalisering buurtgerichte buitenschoolse opvang De Puzzel. Voorste tot
goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan verspreidt over 3 locaties: Pieter De Conincklaan,
Peperstraat Heule en Condédreef. We hebben een erkenning voor 152 plaatsen, waarvan 5 voor
occasionele opvang. De buurtgerichte buitenschoolse opvang vangt kinderen op van de
dichtstbijzijnde scholen de V-Tex, de III-Hofsteden en in mindere mate komende vanuit St. Jozef.

Wijzigingen:
- De buurtgerichte school V-Tex liet weten vanaf september 2016 zelf in te staan voor de
buitenschoolse opvang. Deze wijziging zorgt voor serieuze implicaties voor de werking van De
Puzzel.
- Daarnaast wijzigde het Decreet Lokale Diensteneconomie.
Een bestuur moet over minimaal 5 V.T.E. doelgroepmedewerkers beschikken om z’n werking te
kunnen continueren, voor de kinderopvang werd dit bepaald op minstens 2 V.T.E. Het OCMW
beschikt slechts over 1 V.T.E.
De financiering wijzigt, waardoor de financiële leefbaarheid pas gerealiseerd wordt vanaf 7 V.T.E.

Beoordeling Buurtgerichte buitenschoolse opvang
Momenteel staat de buurtgerichte buitenschoolse kinderopvang in voor de opvang van de scholen
V-tex, De III-Hofsteden en St. Jozef :
- naschools
- op woensdagnamiddag
- tijdens vakantieperiodes
- tijdens pedagogische studiedagen en schoolvrije dagen



De buurtgerichte school V-tex beschikt over een nieuwe huisvesting. De verhuis van de school
vond plaats op 26/03/2016. Gezien ze over de nodige accommodatie beschikken, zullen ze de
opvang zelf organiseren vanaf volgend schooljaar, tot 18u.:
- naschools
- op woensdagnamiddag
Deze wijziging zorgt ervoor dat veel minder kinderen gebruik zullen maken van de buurtgerichte
buitenschoolse opvang.

De buurtgerichte buitenschoolse opvang biedt plaats aan maximaal 14 kinderen (18 kinderen
gezien we omwille van de kleinschaligheid tot 130% bezetting mogen gaan). Vanuit V.T.E.
bekeken komt dit neer op 2 V.T.E. waarvan 1 V.T.E. doelgroepmedewerker.
53 gezinnen, goed voor 88 kinderen zijn ingeschreven. Daarvan lopen 32 kinderen school in de
Drie Hofsteden, 41 kinderen in de V-tex, en 15 kinderen komende van andere scholen.
Bezetting:
- naschools: gemiddeld 16 kinderen V-tex en 4 kinderen Drie Hofsteden
- woensdagnamiddag: gemiddeld 50% V-tex en 50% Drie Hofsteden
- vakantiedagen: zeer variabel, moeilijk om een gemiddelde of prognose te berekenen.
Prognose vanaf volgend schooljaar:
- naschools: gemiddeld een 4-tal kinderen
- woensdagnamiddag: een 11-tal kinderen
- Vakantieperiodes: zal verder een hoge bezettingsgraad kennen

Wanneer we het aantal kinderen die van de opvang gebruik zouden maken afzetten tegenover
de kostprijs van de infrastructuur (huur locatie, speelgerief,…) is het niet langer te verantwoorden
dat de locatie weerhouden blijft.
De buurtgerichte buitenschoolse opvang heeft een erkenning enkel geldend voor die buurt, die
erkenning kan niet overgedragen worden naar andere buurten waar de opvangnoden hoger
liggen.

Omwille van mogelijke repercussies voor de school Drie Hofsteden, bekeek de verantwoordelijke
van De Puzzel samen met de directeur van de Drie Hofsteden de opties. De school verzorgt zelf de
naschoolse opvang tot 18u. Het gaat om een paar kinderen die na 17.30u. nog opvang nodig
hebben. Ze opteren ervoor om, zoals voor het ontstaan van de buurtgerichte opvang, een busje
te voorzien om die kinderen rechtstreeks naar De Puzzel afdeling De Condé te brengen.

De capaciteit van de Puzzel in De Condédreef omvat 89 kinderen (84 + 5 occasionele plaatsen).
Uit navraag bij Kind en Gezin blijkt dat het mogelijk is om de erkende plaatsen uit te breiden,
gezien er voldoende vierkante meter voorhanden is. Hiervoor hoeven we niet te wachten tot na de
verhuis van Het Blokkenhuis op deze site. Indien we een uitbreiding van 16 plaatsen vragen (niet
gesubsidieerd), dan bekomen we een totale capaciteit van 150 plaatsen i.p.v. de huidige 152
plaatsen. Deze verhoging is het maximaal haalbare, rekening houdend met de personele inzet en
de accommodatie. Eenmaal Het Blokkenhuis naar de site Gheysen verhuist, wordt de situatie
comfortabeler. We gaan ervan uit dat de capaciteit ruimschoots voldoende is om de vraag zowel
tijdens het schooljaar als gedurende de vakantieperiodes op te vangen.

Doelgroepmedewerkers kaderend binnen lokale diensteneconomie
Het Decreet maatwerk bepaalt dat een organisatie minimaal 5 V.T.E. doelgroepmedewerkers moet
tewerkstellen. Voor de kinderopvang zou een uitzondering mogelijk zijn, maar het minimum blijft
2 V.T.E. Het OCMW beschikt over 1 V.T.E. doelgroepmedewerker. Uitbreidingen zijn niet mogelijk
op dit moment.
Financieel wijzigde het kader. Hierdoor wordt de tewerkstelling van doelgroepmedewerkers vanuit
lokale diensteneconomie pas rendabel wanneer je een capaciteit van 7 V.T.E. overstijgt. Het
wegvallen van de financiële input die een doelgroepmedewerker met zich meebracht, zorgt ervoor
dat de setting zelfs met een volledige bezetting financieel minder aantrekkelijk wordt.

Een berekening:
De subsidie per opvangplaats op jaarbasis bedraagt € 7 077,15. Daarnaast ontvangen we per 1
V.T.E. doelgroepmedewerker een omkaderingspremie van € 8 617,30 en een inschakelingspremie
van € 8 065, telkens op jaarbasis.
De verhoogde subsidie per opvangplaats, én alle andere premies vervallen gezien we niet langer
aan de vereisten inzake minimale quotum voldoen.

VZW Effect beschikt over het nodige aantal V.T.E. om z’n werking te kunnen continueren. De
vrijgekomen V.T.E. kan opnieuw ingezet worden. We stellen voor om de gesprekken met VZW
Effect en de VDAB aan te gaan.

De personen die momenteel elk 0.50 V.T.E. tewerkgesteld zijn als doelgroepmedewerker kunnen
naar het reguliere systeem overstappen. Door de verhoging van de bezettingsgraad in De Puzzel
De Condé kan het equivalent tewerkstelling op heden verbonden aan de buurtgerichte Puzzel,
overgeheveld worden naar De Puzzel in De Condé.

Voorschoolse opvang De Puzzel De Condé
Momenteel bieden we enkel in De Puzzel De Condé voorschoolse opvang aan. We hebben een



erkenning voor 74 plaatsen. We merken dat er structureel slechts een bezetting is van gemiddeld
22 kinderen. We voorzien geen plotse toename vanuit vraagzijde en stellen voor de erkenning te
wijzigen naar 42 plaatsen voorschools.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid David Wemel vraagt of er prognoses gemaakt worden over in welke buurten het aantal
jonge gezinnen zal toenemen in de toekomst.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat dit samen met de bevoegde schepenen voor wonen en
kinderopvang wordt onderzocht. Vanuit het lokaal bestuur proberen wij meer in te zetten op
zones die minder bediend worden.

Raadslid Els Deleu merkt op dat de buitenschoolse kinderopvang vaak opgenomen wordt door de
scholen zelf. Raadslid Lien Claassen antwoordt dat dit hier de reden is van de verandering van
locatie.

Raadslid David Wemel vraagt of de twee medewerkers waarvan sprake een andere werkplek
zullen krijgen. Waarnemend secretaris An Spriet antwoordt bevestigend.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit  De Raad gaat akkoord met de herlokalisering van de plaatsen voor buitenschoolse opvang
met ingang vanaf 01/09/2016.

 De Raad gaat akkoord met de stopzetting van de huurovereenkomst Pieter De Conincklaan,
waar momenteel De Puzzel gelokaliseerd is.

 De Raad gaat akkoord met de vraag tot uitbreiding van 14 erkenningsplaatsen in De Puzzel
Condé gericht aan Kind en Gezin, om in voege te treden vanaf 01/09/2016.

 De Raad gaat akkoord met de vraag tot vermindering van het aantal erkenningsplaatsen
voorschoolse opvang in De Puzzel De Condé gericht aan Kind en Gezin, om in voege te treden
vanaf akkoord van Kind en Gezin.

 De Raad gaat akkoord met de stopzetting van 1 V.T.E. doelgroepmedewerker sociale
economie vanaf 01/09/2016, en het aangaan van de gesprekken met de VDAB opdat dit
equivalent overgenomen kan worden door vzw Effect.

[19 mei 2016]

Punt 6 Prijssetting Buitenschoolse Opvang De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan verspreidt over 3 locaties: Pieter De Conincklaan,
Peperstraat Heule en Condédreef. We hebben een erkenning voor 152 plaatsen, waarvan 5 voor
occasionele opvang. De laatste prijsaanpassing dateert van september 2014. Uit benchmarking
met enerzijds steden uit de omgeving en anderzijds met de omliggende gemeenten verenigd in
W13, blijkt dat de prijssetting onder de mediaan en het gemiddelde ligt.

Beoordeling Kind en Gezin bepaalt een minimum en maximumtarief dat organisaties die buitenschoolse
opvang aanbieden, mogen aanrekenen. Dit in tegenstelling tot de voorschoolse opvang van 0-3j.,
waar er inkomensgerelateerd en niet- inkomensgerelateerd gewerkt wordt.

In de buitenschoolse opvang zijn 4 tarieven voorzien:
- Per half uur
- Korte opvang tussen 0 en 3u.
- Halve dag tussen 3 en 6u.
- Volle dag vanaf 6u. en meer.

De buitenschoolse opvang in Kortrijk wordt verzekerd door:
- het H. Hart
- de Puzzel
- verschillende scholen met aanbod tijdens schooldagen
Het H.Hart en de Puzzel zijn de enige aanbieders IBO in de stad.

In 2014 bleek uit een benchmarking met H. Hart en de regio, en uit de tarieven bepaald door Kind
en Gezin, dat de prijssetting aan de lage kant lag. Van daaruit werd een prijsverhoging
doorgevoerd met ingang vanaf 1 september 2014. In de Puzzel werken we sedert 1 januari 2014
ook met de mogelijkheid om het sociaal tarief aan te vragen.

Naar aanleiding van de audit die plaatsvond in oktober 2015, werd de prijssetting herbekeken. De
audit spreekt van een mogelijke prijsverhoging met 10%. Ze houden rekening met het feit dat het
OCMW de laagste prijzen hanteert van steden uit de omgeving (zie tabel).



De verantwoordelijke van de Puzzel maakte daarbovenop nog een vergelijking met alle
gemeenten uit de regio, verenigd in W13, voor zover er buitenschoolse kinderopvang wordt
aangeboden. Gezien het H. Hart ook opvang aanbiedt in de stad Kortrijk, werd dit mee in
rekening gebracht (zie tabel).

We merken op dat een prijsaanpassing aan de orde is gezien we op basis van de gemiddelden als
op basis van de mediaan lage prijzen hanteren. We stellen voor om enigszins af te wijken van het
voorstel vanuit de audit om algemeen 10% prijsverhoging door te voeren, en gericht te werk te
gaan.

We komen tot volgend voorstel:

Per
half
uur

Korte
opvang

Halve
dag

Dag Eetmoment Soep Maaltijd Vergoeding

Prijs 0.9 4 6 11.5 0.5 0.5 3 7.5

Voorstel 1 4 6.5 12 0.75 0.5 3 7.5

Het voorstel is om deze wijziging te laten ingaan vanaf 1 sept 2016 zodat de communicatie
gericht kan plaatsvinden.
We stellen voor om de prijzen te koppelen aan de index zodat ze lineair de marktsetting volgen.

Voor ouders die betalingsmoeilijkheden ondervinden voerden we een sociaal tarief in. Dit bedraagt
50% van de prijs en wordt toegekend aan gezinnen met de verhoogde tegemoetkoming
( Grensbedragen van inkomens 2015, bruto belastbaar 17 175,01, te verhogen indien
bijkomende gezinsleden met 3 179,56, statuut aan te vragen bij mutualiteit). Jaarlijks opnieuw
aan te vragen.

Daarnaast wordt er ook bewust ingezet op occasionele opvang waardoor De Puzzel kort op de bal
kan spelen bij aanvragen voor opvang in welbepaalde situatie zoals het starten van opleiding of
een tewerkstellingstraject, gewijzigde gezinssituaties, etc.

Deze prijsaanpassing kan resulteren in een meeropbrengst van € 22 568 eens vol jaar in
uitvoering.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Bijlagen  Buitenschoolse opvang De Puzzel - Prijssetting

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Els Deleu vraagt of het eetmoment ook inbegrepen zit in een halve dag of enkel in een
hele dag. Deze vraag wordt meegenomen als opvolgpunt naar de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met de nieuwe tarieven buitenschoolse opvang met ingang vanaf
01/09/2016. De tarieven worden aangepast aan de index met ingang vanaf 01/09/2016.
[19 mei 2016]

Punt 7 Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de
realisatie zorgcampus Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale
flats en lokaal dienstencentrum. Kennisgeving opstart der werken, nulstaat en
subsidieregeling.

Feitelijke
aanleiding

 We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkverklaring van ons zorgstrategisch plan
voor het bouwen van een WZC in Bellegem.

 In zitting van 19 december 2013 keurde de Raad de planning voor het opstellen van het
technisch financieel plan goed.

 In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed
 In zitting van 20 maart 2014 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het

aanstellen van het ontwerpteam voor zorgcampus Bellegem goedgekeurd.
 In zitting van 25 juni 2014 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team 3: Buro II & Archi +

I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel. De raad formuleerde in diezelfde zitting
opmerkingen en richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp.

 In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed
 In zitting van 16 oktober 2014 besliste de raad om het dossier in 1 fase uit te voeren en

daarbij te kiezen voor het systeem van prefinanciering voor Vipa en onder deze vorm het TFP
verder op te maken. De raad keurde het voorontwerp goed en gaf opdracht om het
goedgekeurde voorontwerp in te dienen bij het subsidiedossier van V.M.S.W. voor de flats,
het buurthuis en de infrastructuurwerken.



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

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

 In het schrijven van 23 april 2015 ontvingen we van Vipa het gunstig advies over het
technische financieel plan en de principiële goedkeuring voor de bouw van het
woonzorgcentrum.

 In zitting van 21 mei 2015 besliste de Raad het bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO
II & ARCHI+I in te dienen. De Raad gaf eveneens opdracht aan de ontwerper om te starten
met het uitvoeringsdossier.

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

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

 In de zitting van 21 januari 2016 werd deze opdracht, onder de opschortende voorwaarde
van goedkeuring van VMSW als subsidiërende instantie, gegund aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Gabecon, Kasteelstraat 9 te 8980 Geluveld.

Beoordeling VMSW gaf ons een gunstig advies in verband met de gunning voor bovenvermeld dossier.
Hierdoor vervalt de opschortende voorwaarde en kunnen we starten met de plaatsing van de
opdracht en de voorbereidende technische startvergaderingen voor de opstart der werken en voor
de technische afspraken in verband met de subsidie, financiering en de administratieve opvolging
van dit dossier.
VIPA werd in kennis gesteld van de plaatsing van de opdracht onder de voorwaarden van de auto
financiering.
Intussen hebben we het gecontroleerde gunningsbedrag doorgekregen na nazicht van VMSW
Dit werd vastgesteld op € 13.762.997,67 exclusief BTW en €15.532.679,85 en wijkt niet af van
het oorspronkelijk gegunde bedrag.

Tevens hebben we de subsidievoorwaarden ontvangen van VMSW namelijk:

Voor de infrastructuurwerken wordt er een financiële subsidie van € 485.883,72 ( inclusief BTW )
toegekend. Door deze toekenning zal er ook een gedeelte van de kosten van Eandis voor de
nutvoorzieningen gedragen worden door VMSW als extra subsidie.

Voor de gebouwen van de sociale assistentiewoningen wordt er een FS3 financiering voorzien. Dit
is een lening aan -1% met een start van afbetaling na de ingebruikname van het gebouw. Dit is
het systeem waarmee rekening werd gehouden in de meerjarenplanning.

Het nieuw financieringsconcept voor het woonzorgcentrum houdt in dat een voorziening per
woongelegenheid die het voorwerp uitmaakte van een investering (nieuwbouw, vernieuwbouw,
verbouwing) vanaf ingebruikname een forfaitair bedrag kan ontvangen van 5 euro per dag. Dit is
zoals voorzien in het meerjarenplan.

Globaal gezien is de subsidiëring van dit project in grote lijnen gelijklopend met deze zoals
voorzien in het meerjarenplan.

Het bedrag van de toewijzing ligt voor dit project € 1.669.964 ( inclusief BTW ) lager dan de
raming, welke opgenomen werd in het budget.

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 art. 24.

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

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

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



Eerdere
beslissingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 In de zitting van 21 januari 2016 werd deze opdracht, onder de opschortende voorwaarde
van goedkeuring van VMSW als subsidiërende instantie, gegund aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Gabecon, Kasteelstraat 9 te 8980 Geluveld.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit We stellen de raad in kennis van de verschillende toekenningen van de subsidiërende overheden,
en het definitieve vastgelegd bedrag van de nulstaat.

Het bedrag van de nulstaat werd vastgesteld op € 13.762.997,67 exclusief BTW en
€15.532.679,85 en wijkt niet af van het oorspronkelijk gegunde bedragen ligt € 1.669.964
( inclusief BTW ) lager dan de raming, welke opgenomen werd in het budget.

Voor de infrastructuurwerken wordt er een financiële subsidie van € 485.883,72 ( inclusief BTW )
toegekend. Door deze toekenning zal er ook een gedeelte van de kosten van Eandis voor de
nutvoorzieningen gedragen worden door VMSW als extra subsidie.

Voor de gebouwen van de sociale assistentiewoningen wordt er een FS3 financiering voorzien. Dit
is een lening aan -1% met een start van afbetaling na de ingebruikname van het gebouw. Dit is
het systeem waarmee rekening werd gehouden in de meerjarenplanning.

Het nieuw financieringsconcept voor het woonzorgcentrum houdt in dat een voorziening per
woongelegenheid die het voorwerp uitmaakte van een investering (nieuwbouw, vernieuwbouw,
verbouwing) vanaf ingebruikname een forfaitair bedrag kan ontvangen van 5 euro per dag. Dit is
zoals voorzien in het meerjarenplan.

Globaal gezien is de subsidiëring van dit project in grote lijnen gelijklopend met deze zoals
voorzien in het meerjarenplan.
[19 mei 2016]

Punt 8 Ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant,
kinderopvang en administratie zorgbedrijf. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 26 mei 2015 besliste de Raad de voormalige tapijtenwinkel Gheysen 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.
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.
In zitting van 18 februari 2016 keurde de Raad het bestek, de lastvoorwaarden, de gunningswijze
en de raming goed.

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 deze opdracht 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:
 Volksrestaurant (Geraamd op : € 1.376.066,87 exclusief BTW of € 1.665.040,91 inclusief

21% BTW)
 Kinderopvang (Geraamd op : € 1.382.459,91 exclusief BTW of € 1.672.776,49 incl 21% BTW)
 Zorgbedrijf (Geraamd op : € 1.179.944,27 exclusief BTW of € 1.427.732,57 incl 21% BTW)
 Gemeenschappelijke delen: de kostprijs van de gemeenschappelijke delen werden via de

verdeelsleutel a rato van 30%-35%-35% verdeeld over de 3 deelopdrachten.

De totale uitgave voor deze opdracht was geraamd op € 3.938.471,05 exclusief BTW of
€ 4.765.549,97 inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 februari 2016 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
aanbesteding.
De aankondiging van opdracht 2016-505195 werd gepubliceerd op 19 februari 2016 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 maart 2016 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 24 november 2016.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 Gabecon, Kasteelstraat 9 te 8980 Geluveld (€ 5.279.851,54 exclusief BTW of € 6.388.620,36

inclusief 21% BTW);
 Himpe Algemene Onderneming NV, Autobaan 16 te 8210 LOPPEM (€ 4.594.280,73 exclusief

BTW of € 5.559.079,68 inclusief 21% BTW);
 Artes Depret, Lanceloot Blondeellaan 2 te 8380 Zeebrugge (€ 4.513.292,76 exclusief BTW of

€ 5.461.084,24 inclusief 21% BTW);
4 mei 2016 stelde de ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000
Brussel, verslagen van nazicht van de offertes op.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, en onder de opschortende
voorwaarde van het krijgen van de bouwvergunning en de VIPA subsidie voor het gedeelte
kinderopvang, deze opdracht te gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Artes Depret,
Lanceloot Blondeellaan 2 te 8380 Zeebrugge, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van € 4.594.708,04 exclusief BTW of € 5.559.596,73 inclusief 21% BTW.

Raming (excl. btw) Prijs Artes Depret (excl. btw)

Deelopdracht 1 Volksrestaurant € 1.376.066,87 € 1.570.705,12

Deelopdracht 2 Kinderopvang € 1.382.459,91 € 1.574.229,47

Deelopdracht 3 Zorgbedrijf € 1.179.944,27 € 1.449.773,46

TOTAAL € 3.938.471,05 € 4.594.708,04

In de prijs per deelopdracht is de kostprijs van de algemene delen a rato 30%-35%-35%
inbegrepen.

Financiële
toetsing

Budget: Voorstel om de budgetten voor Bellegem en pand Gheysens globaal te
behandelen.

 Bij het dossier Bellegem was er bij toewijzing van de opdracht
(raad 21/01/2016) een positieve afwijking t.o.v. van de raming.
Berekend op basis van de bedragen incl. BTW bedraagt het
voordeel 1.669.964EUR.

 In dit dossier “Gheysens” is er een negatieve afwijking van
656.237EUR excl. BTW of 794.046EUR incl. BTW.



Ingevolge de hogere aanbestedingsbedragen zal het huidig budget
“Gheysens” ontoereikend zijn.

Visum ontvanger Ja mits er met de budgetwijziging een gedeeltelijke kredietverschuiving
gebeurt vanuit het project “Bellegem” naar het project “Gheysens”.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

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

het voorontwerp.
 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.

 Raad van 18 februari 2016, goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.

Bijlagen  Publicatie in bulletin der aanbestedingen
 bestekdocumenten
 PV opening
 Inschrijvingen aannemers
 Verslag aanbesteding
 Verbetering hoeveelheden door BuroII

Tussenkomst ter
zitting

Toelichting door directeur Facility, Rik Lambert.

Raadslid Nic Cattebeke merkt op dat de CD&V-fractie er een probleem mee heeft dat het project
nu zo duur wordt. Er komt 15% bij. En wat zal de eindafrekening zijn. Hopelijk komen er geen
meerwerken bij. Raadslid Cattebeke vindt dat het te duur is, gezien de ligging.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat een meerprijs van 15% niet uitzonderlijk is. Dit
project was in het meerjarenplan gebudgetteerd voor 12,5 miljoen euro en de kostprijs ervan
werd gereduceerd tot 6 miljoen. Het is belangrijk om het project in globaliteit te bekijken in
samenhang met andere projecten. Zo wordt het WZC Bellegem gebouwd voor 1,6 miljoen euro
minder dan geraamd. Daarnaast zijn er nog twee meevallers zoals de VIPA-subsidie en de BTW-
recuperatie die nog in min komen van de kostprijs. Ook de leninglast is lager en de opbrengsten
van sommige desinvesteringen zijn hoger dan geraamd.

Raadslid David Wemel zegt dat de 12,5 miljoen euro bedoeld was als alternatief voor de
huisvesting in de Budastraat maar dat probleem is daarmee niet opgelost. Hij maakt zich
daarnaast zorgen voor het feit dat er nu al een stijging is met meer dan 15% en we nog maar in
de offertefase zitten. Er kunnen nog meerwerken komen en dergelijke. Ook bij het project in
Bellegem kunnen onvoorziene meerwerken de kostprijs doen stijgen. Hij vraagt om de budgetten
van beide projecten nauwgezet in de gaten te houden. Hij stelt voor om de aanbesteding opnieuw
open te stellen en dus niet te gunnen.

Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat wij zoals steeds deze werven minutieus opvolgen en
bij elke mogelijke prijsoverschrijding zeer kort op de bal spelen. Verder merkt hij op dat een
heraanbesteding geen garanties biedt op een beter resultaat. We hebben niets te winnen bij een
uitstel. Directeur Rik Lambert sluit zich hierbij aan en zegt dat bij een heraanbesteding het
lastenboek essentieel moet worden aangepast.

Raadslid Yann Mertens merkt op dat we hier niet verplicht zijn om te gunnen. Hij heeft er moeite
mee dat het hier gaat om hetzelfde architectenbureau die bij het ene project zo veel te weinig
raamt en bij het andere project te veel. Het gaat niet om kleine bedragen. Hij vreest dat de
aannemers meerwerken gaan aanrekenen.



Stemmen Tegenstemmen van raadsleden Nic Cattebeke, Els Deleu, Yann Mertens, Lieve Vansevenant,
Carine Vercleyen en David Wemel.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 mei 2016 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.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Deze opdracht wordt onder de opschortende voorwaarde van het krijgen van de bouwvergunning
en de VIPA subsidie voor het gedeelte kinderopvang, gegund aan de laagste regelmatige bieder,
zijnde Artes Depret, Lanceloot Blondeellaan 2 te 8380 Zeebrugge, tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van € 4.594.708,04 exclusief BTW of € 5.559.596,73 inclusief
21% BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160329/RL/OA van 18 februari 2016.
[19 mei 2016]

Punt 9 ABR-verzekering voor realisatie van project volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

In de raad van 19 mei 2016 werd het bouwproject ‘volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf ’, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van VIPA als
subsidiërende instantie en het verkrijgen van een bouwvergunning, gegund aan Artes Depret,
Lanceloot Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge. 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:

KOSTPRIJS PROJECT Totaal excl. BTW Incl. BTW

Alegemene aannemer, gunningsbedrag € 4.594.708,04 € 5.559.596,73

Ereloon Architecten 7,7 % € 353.792,52 € 428.088,95

Ereloon Veico € 2.500,00 € 3.025,00

TOTAAL INCLUSIEF ERELONEN € 4.951.000,56 € 5.990.710,68

Er wordt in de offerte een premievoet gevraagd voor de werken uit te voeren binnen de gestelde
uitvoeringstermijn van 17 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 project volksrestaurant,
kinderopvang en administratie zorgbedrijf .” werd een bestek met nr. 20160519/RL/OPZB
opgesteld door Rik Lambert.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 19.458,59 incl. taksen en waarborgperiode.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële Budget Ok.



toetsing Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

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

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

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

 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.

 Raad van 18 februari 2016, goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven verzekeraars

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Yann Mertens vraagt of er al eens schade geweest is die hoger was dan het bedrag van
de premie. Rik Lambert antwoordt dat dit nog niet het geval was. Het gaat hier echter om een
risicovolle werf waarbij het aan te raden is om deze verzekering af te sluiten. Hij verwijst naar de
werf bij de buren in de Budastraat waarbij er schade is aan het klooster van het OCMW.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bestek met nr. 20160519/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “ABR verzekering voor de
realisatie van project volksrestaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf”, 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 € 19.458,59 incl. taksen
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Bijgevoegde lijst met aan te schrijven verzekeraars wordt goedgekeurd.
[19 mei 2016]

Punt 10 Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en onderhoud van
persoonsgebonden linnen van de residenten van de woonzorgcentra . Goedkeuring
starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van het toegangsrecht en
de kwalitatieve selectiecriteria.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige raamcontract verloopt op 31/05/2017.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract voor huur en onderhoud van linnen en werkkledij en
voor onderhoud van persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra” werd een
selectieleidraad opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 308.611,71 per jaar exclusief BTW of €
373.420,17 inclusief 21% BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
We stellen voor om de gunningsprocedure op te starten en de opdracht op Europees niveau aan
te kondigen op 20 mei 2016 met een selectieleidraad waarin het toegangsrecht en de
selectievoorwaarden in vermeld zijn.
Timing van het dossier:
Raad 19/05/2016: Goedkeuring toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor deelname aan
de beperkte offertevraag.

Keuze van de kandidaten: Raad 7/07/2016



Goedkeuring bestek met de gunningscriteria, gedetailleerde meetstaat en de technische
bepalingen. Raad 7/07/2016

Aanschrijven van de kandidaten: 15/07/2016
Opening 15/9/2016

Nazicht en testen september/ oktober/ november 2016
draagtest beroepskledij
wastest voor plat linnen en kledij bewoners met punten

Gunning door de raad 15/12/2016
stand still periode

Plaatsing Raad 15/01/2017
Maatname, levering kledij, … maatname 2w, levering kledij 10 w, patchen kledij,
voorwassen 4w dus samen 3 à 4 maand
Start nieuw dossier 1/06/2017

Financiële
toetsing

Budget In de exploitatiebudgetten van de onderscheiden instellingen is het vereist
krediet voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25.

 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.

Bijlagen  selectieleidraad

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“Raamcontract voor huur en onderhoud van linnen en werkkledij en onderhoud van het
persoonsgebonden linnen van de residenten van de woonzorgcentra”, opgesteld door de dienst
Facility worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 308.611,71 per jaar exclusief BTW of
€ 373.420,17 per jaar inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de beperkte offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
[19 mei 2016]

Punt 11 Werken voor nieuwe Cv-installatie in bestaande woningen. Voorstel tot gunning.

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 fases te vervangen door hoogrendementsketels. 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 Stasegemstraat 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 werd geraamd op € 71.132,32 exclusief BTW of € 75.400,26
inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 maart 2016 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het bestuur besliste in zitting van 17 maart 2016 om de gunningsprocedure te starten en
volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK;
 Ongenae Daniël & Zoon, Baron J. de Bethunestraat 16 bus B te 8510 MARKE;
 SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE;
 TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT;
 Rigole NV, Vijverhoek 37 te 8520 KUURNE;
 QUARTIER NV, Waterven 15 te 8501 Bissegem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 april 2016 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 december 2016.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT (€ 53.898,47 exclusief BTW of € 57.132,38

inclusief 6% BTW);
 Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK (€ 77.975,17

exclusief BTW of € 82.653,68 inclusief 6% BTW);
 Rigole NV, Vijverhoek 37 te 8520 KUURNE (€ 71.404,79 exclusief BTW of € 75.689,08

inclusief 6% BTW);

Op 2 mei 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 TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280
TORHOUT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 53.898,47 exclusief BTW of
€ 57.132,38 inclusief 6% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 maart 2016, goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, raming en aan te
schrijven aannemers.

Bijlagen  3 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Katrien Deleu merkt op dat het verschil met de raming hier ook groot is maar dan in
positieve zin. Rik Lambert antwoordt dat voor de raming de prijzen van twee jaar geleden
genomen worden en dat we hier nu toch goedkoper uitkomen.

Raadslid David Wemel vraagt of er naar analogie met de stad een opvolgplan bestaat voor het
energieverbruik van de gebouwen en instellingen van het OCMW. Rik Lambert antwoordt dat dit
reeds 25 jaar wordt opgevolgd binnen de instellingen. Er werden ook energiescans uitgevoerd.
Binnen de woningen zijn we ook bezig met verbeteringswerken zoals centrale verwarming en
dakisolatie. Bij nieuwbouwprojecten leggen wij steeds strengere normen op que energieverbruik
en wordt er steeds gestreefd naar BEN.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 mei 2016 voor de
opdracht “Werken voor nieuwe CV installatie in bestaande woningen”, 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 TSVB bvba,



Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 53.898,47 exclusief BTW of € 57.132,38 inclusief 6% BTW mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160414/RL/OPZB van 2 maart 2016.
[19 mei 2016]

Punt 12 Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de
woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor
een periode van 5 jaar. Stopzetting van de gunningsprocedure en goedkeuring start
onderhandelingsprocedure.

Besluit Punt behandeld in gesloten zitting.
[19 mei 2016]

Punt 13 Restauratiedossier Begijnhof - Fase 9: woningen 3-4-5-6 . Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Feitelijke
aanleiding

Op dinsdag 12 april ontvingen wij het definitief dossier voor de restauratie van Begijnhof fase 9.
Vermits in de meerjarige overeenkomst van het Begijnhof is bepaald dat er voor eind juni 2016
een ministerieel besluit moet zijn getekend voor deze projecten, dient dit onmiddellijk na
goedkeuring door de raad voor ontvankelijk verklaring door Onroerend Erfgoed te worden
doorgestuurd.

Beoordeling De ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 9: woningen
3-4-5-6” werd gegund aan P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500
Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 27augustus 2015 goedkeuring aan
het voorontwerp voor deze opdracht tegen een geraamd bedrag van € 1.808.650,84 exclusief
BTW of € 1.917.169,90 incl. 6% BTW.
In het kader van de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 9: woningen 3-4-5-6”
werd een bestek met nr. 149 opgesteld door de ontwerper, P. Pauwels Architect -
Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai
49 te 8500 Kortrijk.
De uitgave voor deze opdracht wordt in dit definitief dossier nl. € 1.808.650,90 exclusief BTW of
€ 1.917.169,95 inclusief 6% BTW. De raming van het dossier in preadvies nagenoeg behouden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding, en dit zoals
goedgekeurd in de raad van 27 augustus 2015, in een gezamenlijke aanbesteding met fase 8,
woningen 7 tot en met 9. Hierbij dienen de twee fasen afzonderlijk te worden behandeld naar de
subsidiërende overheid toe.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Een deel van de kostprijs van deze fase 9 wordt gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap dienst
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 Brugge (Sint-
Michiels). Dit subsidieerbare deel wordt geraamd op € 1.471.184,83 inclusief BTW.

Financiële
toetsing

Budget: 2.200.000EUR

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raadszitting 27 augustus 2015:Indienen voor preadvies bij Onroerend Erfgoed van dossier
‘restauratie Begijnhof Fase 9’, woningen Begijnhof 3 t/m 6, en gezamenlijke aanbesteding
met fase 8



Stemmen Unanimiteit.

Besluit Het bestek met nr. 149 en de raming voor de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk -
Fase 9: woningen 3-4-5-6”, opgesteld door de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten
bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500
Kortrijk 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 € 1.808.650,90 exclusief
BTW of € 1.917.169,95 inclusief 6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt samen met fase 8 gegund bij wijze van de open aanbesteding.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Gemeenschap dienst
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 Brugge (Sint-
Michiels).
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
[19 mei 2016]

Punt 14 Huurprijzen begijnhofwoningen 37 tot en met 40. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

De huurprijzen van de gerestaureerde begijnhofwoningen werden door de raad vastgelegd in de
zitting van 18 april 2013.

De woningen met nummers 37, 38, 39 en 40 worden momenteel gerestaureerd en zullen
vermoedelijk afgewerkt en verhuurbaar zijn vanaf augustus 2016.

Beoordeling Huurprijsberekening

De huurprijzen van de woningen in het Begijnhof worden berekend aan de hand van de
bewoonbare oppervlakte. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de bezonning en
lichtinval, het uitzicht naar buiten en het al dan niet beschikken over een tuin.

De vier woningen in kwestie bevinden zich links van de grote poort van het Begijnhof. Ze zijn
noodgericht en grenzen aan de panden op het Sint-Maartenskerkhof. Er zijn alleen ramen aan de
voorzijde van de woningen.

Beschrijving van de woningen:

Nr. Oppervlakte Zolder Koer Slk Voorgestelde
huurprijs

37 64,07 10,56 11,64 1 575

38 70,93 11,74 14,43 1 625

39 75,31 14,1 10,9 1 620

40 100,72 37,57 14,26 2 700

De zolders van de woningen worden geïsoleerd en geschilderd en kunnen dus als extra
slaapkamer of als bureau of bergruimte gebruikt worden. Bij de oppervlakteberekening werd
enkel rekening gehouden met een vrije hoogte van 1,8 m.

De ruimtes boven de kijkwoning (nummer 41) zijn geïntegreerd in de woning nummer 40. Op het
gelijkvloers bevinden zich een slaapkamer en een badkamer. Het leefruimtes, een tweede
badkamer en de tweede slaapkamer bevinden zich op de verdieping.

Ook bij de woning nummer 39 zijn de leefruimtes op de verdieping. De woningen nummers 37 en
38 hebben een klassieke indeling met de leefruimtes en keuken beneden en de slaapkamer en
badkamer op de verdieping.

Toewijzing

Bij de toewijzing van de woningen wordt gewerkt met een chronologische wachtlijst. Kandidaten
die ouder zijn dan 40 jaar kunnen zich inschrijven op de wachtlijst.

Momenteel zijn er een dertigtal kandidaten. Als er een woning vrijkomt krijgen de kandidaten op
de wachtlijst de kans om hun interesse kenbaar te maken. Pas als niemand van de wachtlijst
interesse heeft om de woning te huren wordt ze verhuurd via een immokantoor.

Vaak is de prijs een belangrijk element om daadwerkelijk te beslissen om de woning te huren. Bij
veel interesse kan de woning snel verhuurd worden en wordt er minder stilgestaan de prijs. Maar
indien er weinig interesse is en de woning lang blijft leegstaan kan het soms helpen om de prijs



wat te verminderen. Daarom wordt voorgesteld om de secretaris te machtigen om 10% van de
door de raad vastgestelde huurprijs af te mogen wijken bij woningen die verschillende maanden
leeg staan.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 18 april 2013: vastleggen huurprijzen gerestaureerde begijnhofwoningen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad stelt de huurprijzen van de gerestaureerde begijnhofwoningen met nummers 37, 38, 39
en 40 vast zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

De raad beslist dat de secretaris met 10% van deze huurprijzen kan afwijken bij woningen die
lang niet verhuurd kunnen worden.
[19 mei 2016]

Punt 15 Verkoop pand Sint-Denijsestraat 81. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is sinds 11 mei 2011 eigenaar van het pand Sint-Denijsestraat 81. Dit logementshuis
werd aangekocht voor € 65.000. Het voordeel van het pand was de ligging en de
stedenbouwkundige vergunning als logementshuis.

In de zitting van 15 maart 2012 keurde de raad het voorontwerp goed met de bijhorende raming
voor het slopen en heropbouwen van het pand tot wooncomplex met winkel, studio aangepast
voor andersvaliden en 7 kamers voor alleenstaanden.

De raad gaf tevens opdracht aan facility om een stedenbouwkundig attest aan te vragen en een
subsidieaanvraag te doen bij VMSW.

Het pand werd in 2010 reeds onbewoonbaar verklaard, is inmiddels zeer bouwvallig geworden en
er werd huiszwam vastgesteld.

Beoordeling Van de VMSW vernamen we dat door een interne beleidswijziging dit project niet meer in
aanmerking kwam voor subsidie. Na de analyse van de impact van dit project (zonder subsidies)
op de begroting werd beslist om dit project niet uit te voeren en het pand te verkopen.
De verkoop zou er ook voor zorgen dat het OCMW geen leegstandstaks meer moet betalen vanaf
de akte.

De raad besliste in de zitting van 26 mei 2015 om het pand openbaar te verkopen en stelde
hiervoor notaris Frederic Opsomer aan. De openbare verkoop werd gehouden op 26 februari
2016. Het pand kon niet verkocht worden, er was geen enkele geïnteresseerde kandidaat
aanwezig.

Sindsdien staat het pand onderhands te koop. De notaris heeft op 3 mei 2016 een bod gekregen
van € …, uitgebracht door de heer Bert Vanacker in naam van de firma Vanacker Real Estate
BVBA.

Omdat op de openbare verkoop van 26 februari 2016 geen geïnteresseerde kandidaten aanwezig
waren en omdat het pand bezwaard is met leegstandstaks stellen wij voor om het bod te
aanvaarden.

Financiële
toetsing

Budget: Doelstelling is om in 2016 leegstandsbelasting te vermijden. Hiertoe zijn er
2 voorwaarden:

 Akte moet verleden worden voorafgaand aan de jaarlijkse vervaldag
“leegstand”.

 De notaris moert binnen de 7 dagen na het verlijden van de akte
hiervan kennisgeving doen aan de Provincie West-Vlaanderen
alsook aan de Vlaamse Belastingsdienst.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 15 maart 2012 met de goedkeuring van het voorontwerp.
 Bespreking op het vast bureau van 10 februari 2015 en 5 maart 2015.
 Raadsbeslissing van 26 mei 2015 tot openbare verkoop

Stemmen Unanimiteit.



Besluit De raad gaat akkoord met de onderhandse verkoop van het pand Sint-Denijsestraat 81 aan de
BVBA Vanacker Real Estate voor het bedrag van € 52.500.

De raad stelt notaris Frederic Opsomer, Doorniksewijk 40 te Kortrijk, aan de akte te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en de waarnemend secretaris hem te vertegenwoordigen in de
akte.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[19 mei 2016]

Punt 16 Verkaveling bouwgrond in Oostrozebeke. Voorstel tot goedkeuring overeenkomst met
de aangelande.

Feitelijke
aanleiding

De raad heeft op 16 oktober 2014 de verkaveling van een perceel bouwgrond met landelijk
karakter in Oostrozebeke principieel goedgekeurd: aanstelling landmeter, opstart
onderhandelingen buur en pachter, opstart aanbesteding studiebureau.

In de zitting van 21 april 2016 stelde de raad notaris Henk Dekiere uit Oostrozebeke aan om de
akte van pachtbeëindiging te verlijden.

Ondertussen werd verder onderhandeld met de buur, de heer Steven Devaere, om een
verkavelingsovereenkomst op te maken. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad werd
een compromis gevonden.

De verkoop van de loten wordt geraamd op € 709.020 en de aanleg van de wegenis op €
230.000. Dit betekent een geschatte opbrengst van € 479.020.

Deze opbrengst kan gevoelig verhoogd worden door samen met de aangelande de verkaveling te
realiseren. De voordelen en toegiften voor beide partijen worden hierna toegelicht.

Beoordeling Voordelen voor het OCMW

1. Inbreng in de kosten voor de wegenis

Aan de hand van een correcte verdeelsleutel kan het aandeel in de kosten voor de wegenis van de
buur berekend worden. De verdeelsleutel wordt berekend aan de hand van de verkoopbare
oppervlakte van de percelen die gebruik maken van de aan te leggen weg.

OCMW: perceel 1 tot en met 7: 2.993 m² of 63,87 %
Devaere: perceel 10 tot en met 13: 1.693 m² of 36,13%

Loten 8 en 9 van het OCMW grenzen aan de Gentstraat en gebruiken de aan te leggen weg niet.
Met deze loten wordt dus geen rekening gehouden. Dit zou het deel van het OCMW vergroten.

De kosten voor de weg worden geraamd op € 230.000 (115 lm x 2.000 €).
Dit betekent een inbreng van € 146.901 voor het OCMW en € 83.099 voor dhr. Devaere.
Er wordt gewerkt met een open boekhouding.
De verdeelsleutel zal toegepast worden op de werkelijke kostprijs van de weg.

2. Inbreng in de grond voor de weg

Gezien de aanwezigheid van de woning en bijgebouwen van Steven Devaere en de configuratie
van de percelen moet de weg volledig op het perceel van het OCMW aangelegd worden. De
waarde van de grond van de wegenis en nutsvoorzieningen wordt geraamd op € 90/m². Dit is de
helft van de waarde van de verkoopbare grond. (Normaliter wordt de grond voor wegenisaanleg
en groen- en bufferzones geraamd op 1/3. Hier zou dit dus € 60/m² zijn).

De oppervlakte van de weg wordt geraamd op 915m².
915 x 90 x 36,13 % = € 29.752
Dit betekent een bijkomende inbreng van € 29.752 voor dhr. Devaere.

Samengeteld betekent een eventuele samenwerking een (geraamde) financiële inbreng van
112.851 euro. Hierdoor stijgt de geraamde opbrengst van € 479.020 naar € 591.871.

3. Einde uitbating pluimvee- en varkensbedrijf

Naast de financiële inbreng wil dhr. Devaere zich ook engageren om de vergunde exploitatie van
zijn pluimvee- en varkensbedrijf op de site te stoppen. Dit zal de verkoop van de loten van het
OCMW alleen maar ten goede komen.



Voordelen voor de buur/toegiften voor het OCMW

1. aansluiting op de weg

Mits financiële inbreng in de kosten voor de weg kan dhr. Devaere vier loten achter zijn recent
gerenoveerde woning verkavelen en aansluiten op de weg. Gelet op de beperktere verkoopbare
oppervlakte en de slopingskosten van de aanwezige stallen en gebouwen zou een verkaveling
alleen financieel weinig rendabel zijn.

Dhr. Devaere vraagt dat de achtergrond achter de verkaveling (waarvan hij eigenaar is)
bereikbaar wordt via de nieuwe weg. Dit is een terechte vraag omdat zijn achtergrond na de
realisatie van de verkaveling anders onbereikbaar wordt.

Verder vraag dhr. Devaere expliciet dat de huidige financiële inbreng betekent dat het hele
perceel 173/N kan aangesloten worden op de weg, ook in geval van verkaveling van zijn woning
en bijgebouwen in de (verre) toekomst.

2. administratieve ondersteuning

Dhr. Devaere vraagt dat de diensten van het OCMW instaan voor de administratieve procedures
en de hierbij gepaard gaande kosten; aanstelling van een studiebureau en aanbesteding,
aanstelling landmeter en notaris en aanvraag verkavelingsvergunning. De kosten voor het
studiebureau worden geraamd op € 18.000.

De meetkosten voor de te verkopen percelen zullen doorgerekend worden aan de kopers.

3. prefinanciering

Dhr. Devaere beschikt op heden niet over de nodige financiële middelen om zijn inbreng in de
wegenis te betalen. Hij vraagt dat het OCMW de aanleg van de weg prefinanciert. Dhr. Devaere
zal zijn inbreng in de grond voor de weg en de kosten voor de aanleg van de weg betalen na de
verkoop van de eerste twee loten en uiterlijk na twee jaar na de datum van deze overeenkomst.
Na het verstrijken van deze termijn zullen de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend
worden.

Financiële
toetsing

Budget  Om onze investeringsuitgaven te beperken pleidooi om Mr Devaere
ook een procentueel aandeel aan te rekenen in het studiebureau en
de andere externe kosten.

 In het kader van de prefinanciering door het OCMW is het billijk dat
er in de overeenkomst met Mr Devaere een intrest wordt
vastgelegd die aanrekenbaar is vanaf de afgesproken vervaldag.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Ontwerp verkavelingsplan
 Ontwerp verkavelingsovereenkomst

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkavelingsovereenkomst met de heer Steven Devaere en stelt
notaris Henk Dekiere uit Oostrozebeke aan om de overeenkomst op te maken. Hierbij vraagt de
raad dat de notaris een voldoende garantie inbouwt over de betaling van het aandeel in de
wegenis na de verkoop van de loten of het verstrijken van de termijn. In dat laatste geval zullen
de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend worden.
[19 mei 2016]

Punt 17 Vastleggen selectieprocedure en aanleggen werfreserve voor de functie van assistent
begeleider buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Eind 2014 werd een selectieprocedure georganiseerd voor de functies assistent begeleider
kinderopvang baby-peuter opvang en assistent begeleider kinderopvang buitenschoolse opvang. 2
kandidaten werden opgenomen in de werfreserve voor de buitenschoolse opvang die loopt tot en
met 31 januari 2017. 1 kandidate is tewerkgesteld in een andere organisatie en wil enkel
gecontacteerd worden voor een blijvende tewerkstelling. De andere kandidate is reeds werkzaam
voor het OCMW, maar zit momenteel in een kwalificerend traject, waardoor ze voorlopig niet kan
aangesteld worden. Dit maakt het moeilijk om in te spelen op tijdelijke en blijvende noden m.b.t.
personeelsbezetting binnen de Puzzel.

Beoordeling In de dienst kinderopvang is er veel personeelsbeweging. Gezien de specifieke dienstverlening
van de kinderopvang dient altijd snel en vlot vervanging gevonden te worden voor
personeelsleden die tijdelijk of permanent wegvallen (wegens ziekte, andere tewerkstelling,



zwangerschap,…). Momenteel wordt geput uit spontane sollicitaties voor vervangingen in De
Puzzel. Op deze manier is het moeilijk om snel en vlot geschikte kandidaten te vinden en in te
spelen op de noden van de dienstverlening.

Momenteel zijn 4 personen werkzaam in De Puzzel die nog niet hebben deelgenomen aan een
officiële selectieprocedure en dus niet zijn opgenomen in een officiële werfreserve, waardoor ze
niet blijvend tewerkgesteld kunnen worden.

Om snel in te spelen op de noden binnen de Puzzel en vervanging te vinden bij korte of
langdurige afwezigheden + om de huidige medewerkers/begeleiders die nog niet hebben
deelgenomen aan een selectieprocedure de kans te geven zich te regulariseren, dient het
organiseren van een selectieprocedure en de aanleg van een bijhorende werfreserve zich op.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan
 MB tot vaststelling van de kwalificatiebewijzen assistent begeleider buitenschoolse

kinderopvang

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. Om een selectieprocedure voor de functie van assistent begeleider buitenschoolse
kinderopvang (niveau D) op te starten en een verlengbare werfreserve aan te leggen voor
deze functies.

2. De selectieprocedure voor de functie assistent begeleider buitenschoolse kinderopvang als
volgt vast te leggen:
 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 de VDAB-databank
 het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 de betrokken scholen

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:
 de naam van de betrekking
 de vermelding dat het om de aanleg van een werfreserve gaat
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en – vereisten
 de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke
 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, ten minste 2 weken

later dan de bekendmaking

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

 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 beslist tot het toekennen van een relevante privé-ervaring of relevante ervaring
uit een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar (zowel geldelijke als
schaalanciënniteit)

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die voldoen aan
de kwalificatievereisten zoals vooropgesteld door Kind en Gezin

 de selectiecriteria zijn:
 vakkennis
 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken

 de selectietechnieken zijn:
 geïntegreerde proef (opdracht + toelichting in rollenspel + gedragsgericht

interview)



 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 20 mei 2016
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 8 juni 2016
 opdracht en mondelinge proef 20 en 21 juni 2016
 vaststelling werfreserve in de raad 7 juli 2016

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:
 de opdracht en de mondelinge proef worden als 1 geheel beschouwd en

samen gequoteerd: de kandidaten dienen hier 60% van de punten te
behalen om te slagen.

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:
 Dina Librecht, consultant kinderopvang, VZW Komma, extern
 Chantal Dewitte, verantwoordelijke kinderopvang De Puzzel OCMW Kortrijk,

intern
 Robbe Struyve, medewerker HR OCMW Kortrijk, intern

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

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 16 juni
2016

 vaststelling werfreserve in de raad van 7 juli 2016
[19 mei 2016]

Punt 18 Bekrachtiging selectieprocedure deskundige administratie.

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie deskundige administratie sociale dienst (2 VTE)

Beoordeling In de raad van 21 april 2016 werd de functie van deskundige administratie sociale dienst (2 VTE)
vacant verklaard. De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het
organiseren van de selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits bekrachtiging 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
 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 april 2016: vacant verklaring functie deskundige administratie sociale dienst (2 VTE)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 21 april jl.:

selectieprocedures voor de functie deskundige administratie sociale dienst als volgt vast te
legleggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o de VDAB-databank
o het OCMW-internet en – intranet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
o de sociale media, met verwijzing naar de website
o op www.streekpersoneel.be



o eventueel de betrokken scholen

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking contractueel volgens het vermeld VTE zal

ingevuld worden
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersonen waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

teamverantwoordelijke administratie sociale dienst en de
selectieverantwoordelijke

o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later
dan de datum van bekendmaking

 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 raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit
een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar (zowel geldelijke als
schaalanciënnitieit)

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een
algemeen bachelor diploma maar met een voorkeur voor de studierichtingen
rechtspraktijk, boekhouden, IT, handelswetenschappen, office management of
maatschappelijke advisering.

 de selectiecriteria zijn:

 kwaliteitsvol werken
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 resultaatsgerichtheid

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:
o uitwerken van een aantal functie gerelateerde opdrachten

 mondelinge proef:
o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 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

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature: 25 april 2016
 indienen van de kandidaturen op ten laatste: 13 mei 2016
 schriftelijke proef: 25 mei 2016
 mondelinge proef: 14 en 15 juni 2016
 aanstelling in de raad: 16 juni 2016

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Stefaan Oosthuyse, secretaris OCMW Wevelgem, extern
 Annick Vanacker, teamverantwoordelijke administratie directie sociale dienst OCMW

Roeselare, extern
 Ilse Verhue, applicatiebeheerder stad – OCMW Kortrijk, intern
 Nele Hofman, directeur Welzijn Stad – OCMW Kortrijk, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

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



 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: 19 mei 2016
 aanstelling in de raad van 16 juni 2016

[19 mei 2016]

Punt 19 Bekrachtiging selectieprocedure ergotherapeut .

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie ergotherapeut.

Beoordeling In de raad van 21 april 2016 werd de functie van ergotherapeut vacant verklaard. De raad gaf in
dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de
selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits bekrachtiging 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
 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 april 2016: vacant verklaring functie ergotherapeut

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 21 april jl.:

DD De selectieprocedures voor de functie als volgt vast te leggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o de VDAB-databank
o het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
o de sociale media, met verwijzing naar de website
o op www.streekpersoneel.be
o eventueel de betrokken scholen

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking contractueel volgens het vermeld VTE zal

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

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

 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 raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit
een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar (zowel geldelijke als
schaalanciënniteit)

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

 bachelor in de ergotherapie of daaraan gelijkgesteld

 de selectiecriteria zijn de competenties:

 innovatie en creativiteit
 samenwerken
 communicatie
 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 resultaatsgerichtheid

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:
o uitwerking functiegerichte opdrachten:

cases en begrippen

 mondelinge proef:
o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 25 april 2016
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 13 mei 2016
 schriftelijke proef 24 mei 2016
 mondelinge proef 9 en 13 juni 2016
 aanstelling in de Raad 16 juni 2016

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 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

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:
 Steve De Meester, verantwoordelijke kwaliteit en zorg , OCMW Brugge, extern
 Evelyn Dierick, teamverantwoordelijke woonzorgteams, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern

Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:
 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 19 mei 2016
 aanstelling + vastleggen werfreserve in de raad van 16 juni

[19 mei 2016]


